
ขอมูลจำเพาะ

รุน  CV-SF16

แรงดันไฟฟา  220 - 240V

ความถี่กระแสไฟ  50 - 60Hz

กำลังไฟฟาขาเขา  1100 - 1400W

กำลังไฟฟาสูงสุด  1300 - 1600W

การกรองฝุน  ถังเก็บฝุน

ความจุถังเก็บฝุน  0.6 ลิตร

ความยาวสายไฟ  5 เมตร

น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)  3.4 กก.

ขนาด (มม.) ยาว x กวาง x สูง  298 มม. x 256 มม. x 214 มม.

 หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม ม ี
อุปกรณทำความสะอาด ทอตอดูดฝุน มี

 อุปกรณเสริม หัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรง

3-12282-1

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 2,790 บาท (CV-SF16)

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

Specifications

Model  CV-SF16

Rated Voltage  220 - 240V

Rated Frequency  50 - 60Hz

Input Power (IEC)  1100 - 1400W

Input Power (MAX.)  1300 - 1600W

Dust Filter  Dust Case

Dust Capacity  0.6 L

Cord Length  5 m

Net Weight (kg)  3.4 kg

Dimension (mm) L x W x H  298 mm x 256 mm x 214 mm

 Rug-Floor Nozzle With  

Cleaning Tools Extension Pipe With

 Accessories 2 way dusting brush & crevice nozzle

Vacuum Cleaner
เครื่องดูดฝุน

Instruction Manual
คูมือการใชงาน
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Model / รุน

CV-SF16

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.
เพื่อปองกันความเสียหายตอรางกายและทรัพยสินของผูใชงานหรือบุคคลอื่นๆ กรุณาอานและทำความเขาใจ (ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย) ใหละเอียดและ

กรุณาปฏิบัติตามอยางถูกตอง

Warning
คำเตือน

Caution
ขอควรระวัง

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

หรือถึงแกชีวิตได
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.
ชองนี้แสดงเนื้อหาขอความท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือ

ทรัพยสินเสียหายได

Meaning of the Symbols
ความหมายของการแสดงรูปภาพสัญลักษณ 



Operational safety precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย

This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
เด็กอายุตั้งแต 8 ขวบข้ึนไป รวมไปถึงบุคคลที่ไมแข็งแรง สุขภาพจิตไมปกติ

หรือขาดประสบการณและความรูจะสามารถใชงานอุปกรณนี้ไดหากไดรับ

การดูแลอยางใกลชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบดวยวิธีที่ปลอดภัยและรับรูถึง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

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

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.
ใชผาแหงเช็ดฝุนผงท่ีเกาะขาปลั๊กอยางสม่ำเสมอ

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

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 หามถอดร้ือ ซอมแซม ปรับปรุงแกไขเคร่ืองดูดฝุน

เพราะอาจทำใหเครื่องเสียหายและไดรับบาดเจ็บ

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

เพื่อมิใหเลนกับอุปกรณ

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 หรือบนพื้นเปยกอาจเกิดไฟดูดได

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 เพื่อปองกันอันตรายของไฟฟา

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.
ระวังไมใหเสนผม ชายเสื้อผา นิ้วมือ หรือสวนตางๆ ของรางกายเขาใกล

สวนเปดหรือสวนท่ีเคลื่อนไหวไดของเคร่ืองดูดฝุน ไมเชนนั้นอาจจะทำให

ไฟฟาช็อต หรือบาดเจ็บได

/ แกว

น้ำมันเช้ือเพลิง

กาซติดไฟ

ฟองยาสระผม เข็มหมุด, เข็ม, เชือก

ผงคารบอน, ผงเหล็ก, ผงซักฟอก, ผงแปง

น้ำ, น้ำทิ้ง

Warning / คำเตือน 

Caution / ขอควรระวัง

Always remove the plug after use.
ถอดปล๊ักทุกครั้งหลังเลิกใชงาน

While rolling the cable up, hold the plug, as it may flick 
up causing personal injury.
เมื่อทำการมวนเก็บสายไฟใหถือหัวปล๊ักไวดวย เพราะปล๊ักไฟอาจดีด

ถูกรางกายไดรับบาดเจ็บได

Maintenance / การบำรุงรักษา

How to Attach the Dust Case / วิธีใสถังเก็บฝุน

How to Clean the Vacuum Cleaner Body / วิธีทำความสะอาดตัวเคร่ืองดูดฝุน

• Fix the dust case back into the body.
• วางถังเก็บฝุนดานหลังลงบนตัวเคร่ืองใหสนิท

• Close the dust cover.
• ปดฝาบนลงมา

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

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

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสชุดกรองฝุนครบทุกช้ินแลวหรือยัง มิฉะน้ันอาจทำใหเครื่องเสียหายไดขอควรระวัง:

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

• อยาทำความสะอาดเคร่ืองดูดฝุนดวยเบนซิน, ทินเนอร และผงซักฟอกเพราะอาจทำใหตัวเครื่องเปลี่ยนสีหรือเสียรูปทรงไดขอควรระวัง:

Dust cover
ฝาบน
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Operational safety precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย

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

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

เสียรูปและเกิดไฟไหมจากความรอนที่สูงเกินได

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

• ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานตามขอกำหนดการปองกันความปลอดภัยของขอกำหนด IEC60335-1 และ IEC60335-2-2

Do not block the exhaust.
Doing so may cause fire or body deformation
due to overheating.
อยากีดขวางชองระบายลม

การกระทำเชนนั้นอาจทำใหไฟไหมหรือตัวเครื่องดูดฝุน

เสียรูปจากความรอนที่มากเกินไปได

Do not expose your body to the air released
from the exhaust for long periods of time.
Doing so may cause burns.
อยาใหรางกายของคุณสัมผัสถูกลมที่ระบายออกมา

จากเคร่ืองเปนเวลานาน 

มิฉะนั้นอาจทำใหผิวไหมจากความรอน

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 เพราะเปนเหตุให

เครื่องเสียหายได

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.
หามเสียบปล๊ักเครื่องดูดฝุนเขาเตารับท่ีหลวม เพราะอาจทำให

ปลั๊กไฟละลายได

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

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

เพราะอาจเกิดไฟลุกไหมได

Caution / ขอควรระวัง

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

ชำรุด ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดไฟดูด หรือเปลวไฟได

Pull the cord in parallel to the ground.
If pulled up, the cord may be damaged due
to friction with the cleaner. Doing so may
cause electrical shock or flame.
ดึงปลั๊กไฟในแนวขนานกับพื้น หากดึงขึ้นอาจทำให

สายไฟชำรุด เนื่องจากเสียดสีกับตัวเคร่ือง ซึ่งเปนสาเหตุ

ใหเกิดไฟดูด หรือเปลวไฟได

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

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

Maintenance / การบำรุงรักษา

Clean the dust case ass’y / วิธีทำความสะอาดสวนประกอบของถังเก็บฝุน

How to Wash the Motor Guard Filter / วิธีลางแผนกรองดวยน้ำ

• Take out the dust case ass’y from the cyclone room cap
 and wash the net filter and filter by using a brush with water. 
• ถอดสวนประกอบของถังเก็บฝุนออกจากฝาครอบกระบอกไซโคลนแลวลาง

 แผนกรองตาขายและแผนกรองดวยแปรงและน้ำ จากน้ันทิ้งใหแหงในที่รม

• Wash the dust case and clean with the filter brush. 
 After washing dry in the shade before use.
• ลางถังเก็บฝุนดวยน้ำและทำความสะอาดดวยแปรง จากน้ันผึ่งใหแหง

 ในที่รมกอนนำมาใชงานตอ

• Open the dust cover and Remove the dust case. → Page 8.
And remove the filter.

• เปดฝาบนและถอดถังเก็บฝุนออก → หนา 8 

แลวนำแผนกรองออกมา

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

• Insert the dried filter in the same position.
• ใสแผนกรองท่ีแหงแลวกลับลงไปที่เดิม

1) The cleaner should be unplugged from the mains when not in use.
2) Be sure to set the dust case and each filter, and operate the cleaner.
3) Install the dust case to original position firmly.
4) Set the dust case not to make any gap between the lid of the
 dust case and cleaner body.

Warning:

1) ควรถอดปล๊ักออกเม่ือไมไดใชงานเครื่องดูดฝุน
2) ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งถังเก็บฝุน และแผนกรองแตละชิ้นแลวกอนใชงาน
3) ใสถังเก็บฝุนลงในตำแหนงเดิมใหแนน
4) ขณะใสถังเก็บฝุน อยาใหเกิดชองวางระหวางฝาปดของถังเก็บฝุนและตัวเคร่ืองดูดฝุน

คำเตือน:

Do not wash the filter by washing powder, bleach, benzene or alcohol. It may cause damage and deteriorate the filter.
Do not wash the filter by a washing machine and do not dry it by a hair dryer.Caution:

หามนำแผนกรองไปซักดวยผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว เบนซีน แอลกอฮอล เพราะจะทำใหคุณสมบัติของแผนกรองดอยลงและเสียหายได
หามนำแผนกรองไปซักดวยเครื่องซักและหามทำใหแหงดวยลมรอนจากท่ีเปาผม

ขอควรระวัง:

Filter
แผนกรอง

Filter
แผนกรอง

Filter
แผนกรอง

Net filter
แผนกรองตาขาย

10 3



Maintenance / การบำรุงรักษา

Dust removal / การกำจัดฝุน

• Put the dust case into large-sized plastic bag and push
the open button of the dust case to release dust into
provided plastic bag.

• นำถังเก็บฝุนใสลงในถุงพลาสติกขนาดใหญและกดปุมเปดฝาถังฝุน

เทฝุนลงในถุงพลาสติกที่เตรียมไว

Filter cleaning / การทำความสะอาดแผนกรอง

• Remove dust on the net filter with brush.
• ใชแปรงทำความสะอาดฝุนที่เกาะติดบนแผนกรองตาขายออกใหหมด

Every time you remove dust from the dust case, 
also clean the filter. For more details, see page 9.Direction:

ทุกครั้งที่กำจัดฝุนในถัง ควรทำความสะอาดแผนกรองดวย 
ดูรายละเอียดหนา 9

ขอแนะนำ:

For those who allergic to dust, wearing gloves and
mask while releasing the dust is necessary. 
In order to prevent  dust allergy.

Caution:

สำหรับผูที่แพฝุนควรสวมถุงมือและผาปดจมูกขณะเทฝุน
เพื่อปองกันการแพฝุน

ขอควรระวัง:

• Before cleaning the filter, remove dust in the dust case. →
Dust removal page 9.

• กอนทำความสะอาดแผนกรอง ใหทำการกำจัดฝุนในถังเก็บฝุนกอน →
การกำจัดฝุน หนา 9

• Use the handle of the filter cleaning brush to remove the
clogging dust from the filter several times.

• ใชดามของแปรงปดฝุน โยกปดบนแผนกรองฝุนหลายๆ คร้ัง

Net filter
แผนกรองตาขาย

• Fix the dust case cover to the body.
 Check that the rubber packing is attached to dust case firmly.
• ปดฝาถังฝุนเขาที่เดิม

ตรวจสอบใหแนใจวาขอบยางติดกับถังฝุนแนบสนิทดีแลว

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

• Fix the dust case cover to the body. 
 Check that the rubber packing is attached to dust case

firmly.
• ปดฝาถังฝุนเขาที่เดิม ตรวจสอบใหแนใจวาขอบยางติดกับถังฝุน

 แนบสนิทดีแลว

Open button of the dust case
ปุมเปดฝาถังฝุน

How to remove the filter from
dust case
วิธีถอดแผนกรอง
ออกจากถังเก็บฝุน

After washing, let the filters dry up in the shade
before use.

Warning: กรณีที่นำชุดกรองไปลางน้ำ ใหผึ่งใหแหงในรม

กอนนำมาใชงานตอ
คำเตือน:

Accessories and preparation before use / ชื่อชิ้นสวนและการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

Cord rewind pedal
ปุมมวนเก็บสายไฟ

2 way dusting brush & crevice nozzle
หัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรง

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน

Rug and floor nozzle
หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

Hose inlet
ชองตอทอ

Joint pipe
สวนตอเขากับตัวเครื่อง

On/Off switch
สวิตช เปด/ปด

Power cord
สายไฟ

Power plug
ปล๊ักไฟ

Dust cover
ฝาบน

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Flexible crush proof hose
สายดูดฝุน

Rug and floor nozzle
หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน

Flexible crush proof hose
สายดูดฝุน

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Joint pipe
สวนตอเขากับตัวเคร่ือง

2 way dusting brush & crevice nozzle
หัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรง

Filter Cleaning Brush
แปรงทำความสะอาดแผนกรอง

Accessories / อุปกรณเสริม

Dust case
ถังเก็บฝุน

• For dust removal and filter 
 cleaning, refer to page 9.
• วิธีการกำจัดฝุนและทำความสะอาด

 แผนกรอง ใหดูในหนา 9
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• 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 ใหกำจัดฝุนในถังเก็บทิ้งกอนใชงานตอ

• ตรวจสอบสัญญาณเตือนโดยยกหัวดูดฝุนข้ึนจากพื้นหรือถอดหัวดูดฝุนตามซอกออกขณะใชงานอยู

Maintenance / การบำรุงรักษา

Filter Maintenance Sign / สัญญาณเตือนฝุนเต็ม และการกำจัดฝุน

• Remove the dust case.
• ถอดกลองเก็บฝุน

• Place the unit up-right position and open the dust cover.
• จับตัวเครื่องตั้งขึ้นและเปดฝาบนเคร่ือง

Dust cover
ฝาบน

How to remove the Dust Case / วิธีถอดถังเก็บฝุน

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.

เมื่อสัญญาณเตือนฝุนเต็มปรากฏขึ้น หามใชเครื่องดูดฝุนโดยที่ไมไดนำฝุนออกไปท้ิง เพราะทำใหแรงดูดต่ำลง และทำใหเกิดความรอนสูงเกินปกติ 

และมอเตอรอาจไหมได

Caution:

ขอควรระวัง:

Caution:

ขอควรระวัง:

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

when emptying dust.

Warning: เสี่ยงตอการเกิดไฟดูดหรือการบาดเจ็บ

• ถอดปล๊ักออกจากเตารับขณะกำจัดฝุน
คำเตือน:

Filter Maintenance Window
ชองดูสัญญาณฝุนเต็ม

• Please do not remove the dust case while the unit is in horizontal.
 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.

• กรุณาอยาถอดถังเก็บฝุนในสภาพท่ีตัวเครื่องถูกวางนอนอยู เพราะอาจทำใหฝุนหกออกมาจากชองเก็บฝุน

• ในกรณีที่ฝุนตกลงในตัวเคร่ือง กรุณานำฝุนออกกอนแลวจึงใสถังเก็บฝุนเขาตำแหนงเดิม

• ขณะถือหรือวางกลองเก็บฝุน อยาใหดานทางเขาเศษฝุนหันลง ฝุนอาจหกกระจาย

• 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 เมื่อจะประกอบเขาดวยกัน

จับขอตอทอเขาที่ปลายของสายดูดฝุนจนเขี้ยวล็อคของแหวนล็อคล็อคเขากับรู

• Fit the 2 way dusting brush & crevice nozzle on the
curved joint pipe.

• When you remove the 2 way dusting brush & crevice nozzle,
pull the dusting brush and the crevice nozzle toward the
direction of the arrow.

• เสียบหัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรงเขากับขอตอทอ

• เมื่อตองการถอดหัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรงออก ใหดึงหัวดูดฝุนตามซอก

ตามทิศทางลูกศร

• 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 ใหดึงทอเชื่อมตอออกพรอมกับกดปุม

Hose
สายดูดฝุน

Holes
รู

Stopper Ring
แหวนล็อค

Claws
เขี้ยวล็อค

Hose
สายดูดฝุน

Accessories and preparation before use / ชื่อชิ้นสวนและการเตรียมกอนเริ่มใชงาน 

How to assemble hose
วิธีประกอบสายดูดฝุน

How to attach the hose to the cleaner
วิธีตอสายเขากับตัวเคร่ือง

How to connect the curved joint pipe
to the extension pipe

วิธีตอขอตอทอเขากับทอตอดูดฝุน

How to connect the extension pipe
วิธีตอทอตอดูดฝุน

How to assemble nozzle
วิธีประกอบหัวดูดฝุน

How to store the accessories
วิธีเก็บอุปกรณเสริม

Insert the Mains Plug Into a Socket 
เสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบดังภาพ

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน Extension pipe

ทอตอดูดฝุน

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Twist tightly
บิดใหแนน

Twist tightly
บิดใหแนน

Twist tightly
บิดใหแนน

Click
คลิก

Joint pipe
สวนตอเขากับตัวเครื่อง

Hose
สายดูดฝุน

Hose inlet
ชองตอทอ

Button
ปุม

Rug and floor nozzle
หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

2 way dusting brush & crevice nozzle
หัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรง

Hook
ตะขอ

Socket
เตารับ

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

Caution:

ควรถอดปล๊ักของเคร่ืองดูดฝุนออกจากเตารับเมื่อไมใชงานขอควรระวัง:
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• 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.

• สายไฟจะถูกมวนเก็บเขาไวในเครื่องดูดฝุนอยางเปนระเบียบดวยระบบมวนเก็บสายไฟอัตโนมัติ

 เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว ถอดปล๊ักออกจากเตาเสียบแลวกดปุมสำหรับมวนเก็บสาย

 สายไฟจะมวนเก็บเองโดยอัตโนมัติ

Cord Rewind Pedal
ปุมมวนเก็บสายไฟ

On/Off switch
สวิตช เปด/ปด

Adjustment ring
วงแหวนลดแรงดูด

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.

How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

Automatic Cord Rewind / วิธีเก็บสายไฟอัตโนมัติ

How to operate the rug and floor nozzle / วิธีใชงานหัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม 

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

On/Off Switch / สวิตช เปด/ปด

• 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.

• แรงดูดจะลดลงเม่ือเลื่อนวงแหวนปรับระดับที่ขอตอทอเพ่ือเปดชอง

• ยิ่งเปดพ้ืนที่ชองมากข้ึน แรงดูดจะย่ิงลดลง ควรใชแรงดูดต่ำ ในการทำความ

สะอาดผามาน มานบังแสง หรือผาบอบบาง ฯลฯ

• เม่ือตองการลดแรงดูดลง ใหหมุนวงแหวน เพ่ือใหลมผานรู

How to control suction power with curved joint pipe
วิธีควบคุมแรงดูดดวยขอตอทอ

Direction:

หากมวนเก็บสายเขาเครื่องไมหมด ใหดึงสายไฟออกมาอีกเล็กนอยแลวกดปุมสำหรับมวนเก็บสายอีกครั้ง 

เพื่อใหเครื่องมวนเก็บสายไดเรียบรอยใหหมุนสายไฟใหอยูในทิศเดียวกันกับเวลาท่ีดึงออกมา
ขอแนะนำ:

Power on
เปดเคร่ือง

Power off
ปดเคร่ือง

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

Caution:

กรณีใชทำความสะอาดบนพ้ืนไมออนๆ ไมควรใชแรงกด

มากเกินไป เพราะอาจทำใหพื้นไมเปนรอยได
ขอควรระวัง:

Cleaning on the floor
การทำความสะอาดพื้น

Move the head back and forth.
หัวดูดฝุนสามารถเล่ือนไปขางหนา-หลัง

How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

 To use Accessories / วิธีใชงานหัวดูดแบบตางๆ

How to Store the Vacuum Cleaner / วิธีเก็บเครื่องดูดฝุน

Tips for Cleaning / เทคนิคการทำความสะอาดใหงาย

• Use the  2 way dusting brush & crevice nozzle by pushing into the extension pipe
or Curved joint pipe.

• ใชงานหัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรงโดยการดันเขากับทอตอดูดฝุนหรือขอตอทอ

For cleaning at :
•  Corners on stairs   •  Corners in closet   •  Gap between furniture   •  Gaps in sofa
•  Corners on floor   •  Slits in sashes   

หัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรง
สำหรับการทำความสะอาดบริเวณ :
•  มุมบันได   •  มุมตู   •  ชองระหวางเฟอรนิเจอร   •  ซอกโซฟา   •  มุมหอง   •  ชองกรอบประตู, หนาตาง

Push / ดัน

2 way dusting brush & crevice nozzle

Extension Pipe
ทอตอดูดฝุน

Extension Pipe
ทอตอดูดฝุน

Nozzle stand
ชองสำหรับพักวางหัวดูดฝุน

Nozzle hook
ตะขอเก่ียวหัวดูดฝุนHose

สายดูดฝุน

Curved joint pipe
ขอตอทอ

• 2 way dusting brush & crevice nozzle
can be used for cleaning the hard-to-reach
parts of the sofa.

• สามารถเปล่ียนหัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรง

เพื่อทำความสะอาดบริเวณซอกโซฟาได

• Angle of the brush head can be
adjusted for cleaning.

• หัวดูดฝุนแบบแปรงสามารถหมุน

เพื่อปรับมุมการดูดได

• 2 way dusting brush & crevice nozzle can be
used for cleaning the corner of your house.

• สามารถเปล่ียนหัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรง

เพื่อทำความสะอาดซอกมุมบานได

2 way dusting brush &
crevice nozzle can be used for
cleaning the bookshelf.
หัวดูดฝุนตามซอกพรอมขนแปรงสามารถใช
เพื่อทำความสะอาดช้ันหนังสือได

• Hose, extension pipe, and rug & floor nozzle can be stored in
assembled condition of the cleaner by using nozzle hook.

• สายดูดฝุน, ทอตอดูดฝุน และหัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรมสามารถจัดเก็บ 

โดยติดเขากับเครื่องดูดฝุนดวยตัวยึดหัวดูด

• Slide the nozzle hook of the nozzle into the nozzle stand.
• เมื่อตองการเก็บหัวดูดฝุน สามารถเสียบตะขอเก่ียวหัวดูดฝุนเขากับชองสำหรับ

 พักวางหัวดูดฝุนดานหลังตัวเคร่ือง

• 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.

• อยาห้ิวเครื่องดูดฝุนตรงตำแหนงฐานต้ังสายดูด
• อยาเก็บเครื่องดูดฝุนที่มีสายดูดใกลกับเตาอบหรือบริเวณท่ีรอน เพราะอาจทำใหเครื่องเสียหายเน่ืองจากโดนความรอนมากเกินไป

Note

หมายเหตุ

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

• หามกดลงบนพ้ืนผิวที่เปนรอยงาย เชน เปยโน เพื่อหลีกเลี่ยง
 การขีดขวน

Caution: ขอควรระวัง:
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