
PV-XE90
Hitachi Cordless Stick Cleaner
Instruction Manual

เครื่องดูดฝุนแบบดามจับไรสายของฮิตาชิ
คูมือแนะนําการใชงาน

For proper use, please read "Safety Precautions"  (P.E-4–E-7)

สําหรับการใชงานอยางถูกวิธี โปรดอาน "ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย"  (หนา T-4 - T-7)
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ชิ้นสวนที่เปลี่ยนได

 ● เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยนดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือดวย (แบตเตอรี่ฝงอยูในดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ)
 ● เนื่องจากแบตเตอรี่เปนวัสดุสิ้นเปลือง จึงมีการเก็บคาบริการ

หัวดูดตามซอก หัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุน หัวแปรงสําหรับทําความสะอาด

No. PV-BA100-017
หัวดูดตามซอก
เมื่อสั่งซื้อ

No. PV-XA100-910
หัวดูดขนแปรงแบบ
ปรับหมุนเมื่อสั่งซื้อ

แผนกรองทําความสะอาด
(พรอมแผนกรองฟองน้ํา)แผนกรองปองกัน

No. PV-XE90 003 (แดง)
No. PV-XE90 004 (ขาว)

ดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือเม่ือส่ังซ้ือ

No. PV-BA100-005
แผนกรองปองกัน

เมื่อสั่งซื้อ

No. PV-BC200-007
แผนกรองทําความสะอาด

เมื่อสั่งซื้อ

ดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

No. CV-SA8-001
แปรงบํารุงรักษา SA 
เมื่อสั่งซื้อ

ขอมูลจําเพาะ

การแกไขป
ญ
ห
า เม

ื่อต
องการกําจัดผลิต

ภัณ
ฑ


ชิ้น
สวน

ท
ี่เป
ลี่ยน

ได ขอม
ูลจําเพ

าะ

ชื่อผลิตภัณฑ เครื่องดูดฝุนแบบดามจับไรสาย

ชื่อรุน PV-XE90

ตัวเครื่อง

แรงดันไฟฟาที่กําหนด DC 18V

ความจุที่กําหนด 2,000 mAh

ความจุในการเก็บฝุน 0.25 ลิตร

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียม (5 เซลล) (ฝงอยูในดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ)

เวลาในการใชงานตอเนื่อง
ระดับแรง: ประมาณ 16 นาที

(เมื่อชารจจนเต็ม, แบตเตอรี่ใหม, 20°C)
มาตรฐาน: ประมาณ 45 นาที

ขนาด
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ (ย × ก × ส) 170 มม. × 270 มม. × 1,100 มม.

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ (ย × ก × ส) 420 มม. × 115 มม. × 127 มม.

นํ้าหนัก
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ 2.5 กก.

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ 1.4 กก.

แทนชารจ

อินพุต AC 100-240 V 50-60 Hz 0.25-0.14 A

เอาทพุต DC 21.4 V 0.6 A

เวลาในการชารจ ประมาณ 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับขอจํากัด เชน อุณหภูมิหองและระยะเวลาการใชงาน)

ความยาวสาย 1.2 เมตร

ขนาดภายนอก (ย × ก × ส) 205 มม. x 280 มม. x 340 มม.

นํ้าหนัก 1.2 กก.

ขนาดตอนจัดเก็บ (ย × ก × ส) 205 มม. × 280 มม. × 1,150 มม.

ขนาดตอนจัดเก็บ
(เมื่อพับดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ) (ย × ก × ส)

250 มม. × 280 มม. × 685 มม.

สวนตอประกอบ
หัวดูดฝุนสําหรับพื้นราบ ................................................................................... 1 ชิ้น

แทนชารจ (ฐาน, ขาตั้ง) ...................................................................... อยางละ 1 ชิ้น

อุปกรณตอเสริม
หัวดูดตามซอก ................................................................................................ 1 ชิ้น

หัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุน ...... 1 ชิ้น แปรงทําความสะอาด ........................ 1 ชิ้น
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Instruction 
Manual
Hitachi Cordless 
Stick Cleaner

PV-XE90
Model

Thank you for purchasing a Hitachi Cordless Stick 

Cleaner.

This cleaner is for household use only. Do not use 
for business purposes or purposes other than 
cleaning.

For proper use, please read these Operating 
Instructions thoroughly before using the cleaner.

Keep this manual for future reference in an easily 

accessible place.

For proper use, please read "Safety 

Precautions" → (P.E-4–E-7).

● Part names and assembly ........

● Safety precautions ...................

● Notes on use ............................

E-2

E-4

E-7

Contents

Before use

How to use

When Finished cleaning

Appendix

● Emptying the dust case ...........

• Checking the Max line ........................

• Detaching the dust case .....................

• Emptying the dust case ......................

• Emptying the filters .............................

● Stowing the cleaner .................

• How to store .......................................

● Maintenance ............................

• Stick cleaner, attachments, attachment accessories....

• Dust case, filters, cyclone chamber ....

• Dry Mop Head .....................................

E-12

E-12

E-12

E-12

E-13

E-14

E-14

E-15

E-15

E-15

E-18

● Troubleshooting .......................

● When disposing of the product ....

● Replacement parts...................

● Specifications ..........................

E-19

E-20

E-21

E-21

● How to charge ..........................

● How to operate ........................

• Stick cleaner .......................................

• Handy cleaner .....................................

● How to clean ............................

• Stick cleaner .......................................

• Handy cleaner .....................................

E-8

E-9

E-9

E-9

E-10

E-10

E-11

ปญหา สิ่งที่ตองตรวจสอบ คําแนะนํา หนา

เสียบปลั๊กแทนชารจเขากับเตาเสียบแนน
หรือไม? เสียบปลั๊กใหแนน หนา T-8

ตั้งเครื่องดูดฝุนแบบดามจับบนแทนชารจ
แนนสนิทหรือไม?

รีเซ็ตเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ ใหแนบสนิท
กับแทนชารจ

หนา T-8

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือเสียบเขากับเครื่องดูด
ฝุนแบบดามจับแนนสนิทหรือไม? ใสใหแนน หนา T-14

ชารจแบตเตอรี่เต็มแลวหรือไม?
เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟสัญญาณจะ
ดับลง

หนา T-8

หนาสัมผัสที่เปนโลหะของแทนชารจหรือ
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับมีฝุนเกาะอยูหรือไม? เช็ดฝุนบนหนาสัมผัสออกดวยผาแหง -

ไฟสัญญาณไมสวางเปน
สีแดงแมวาจะวางเครื่อง
ดูดฝุนแบบดามจับไวบน
แทนชารจ

อยาพยายามซอมเครื่องดวยตนเอง
โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย

-หากยังไมสามารถแกไขปญหาได

เมื่อตองการกําจัดผลิตภัณฑ

Li-ion 10

กรุณาตรวจสอบกับกฎขอบังคับในทองถิ่นของคุณและปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานในแตละทองถิ่น
*กฎเกี่ยวกับการรีไซเคิลอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของหนวยงานในแตละทองถิ่น

สินคานี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
ซึ่งเปนวัสดุที่มีคุณคาและสามารถนําไปรีไซเคิลได

 ● แบตเตอรี่ฝงอยูในดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ
 ● แบตเตอรี่เปนวัสดุสิ้นเปลือง หากเวลาในการใชงานสั้นกวาปกติแมวาจะชารจจนเต็มแลว แสดงวามีปญหาเรื่องอายุการใชงานของแบตเตอรี่ 
ควรเปลี่ยนดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือดวย

ชารจในหองท่ีมีอุณหภูมิ 5 - 35 องศา
เซลเซียสโดยประมาณ

หนา T-7

หนา T-8
การชารจใชเวลานาน หรือ
ปรากฏไฟสัญญาณสีแดง
เมื่อเครื่องดูดฝุนแบบดาม
จับวางอยูบนแทนชารจ อุณหภูมิภายในหองตํ่าหรือสูงเกินไปหรือไม?

เปนเรื่องปกติเนื่องจากระบบปองกันการ
ทํางานกําลังทํางาน เมื่อชารจเสร็จไฟ
สัญญาณจะดับลง

เครื่องดูดฝุนรอน

การแกไขปญหา
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Part names and assembly

Charging station → (P.E-8)

Indicator lamp
→ (P.E-8, E-9)

Handle storage 
button
→ (P.E-3, E-14)

Handy cleaner release 
button → (P.E-9)

Dust disposal button
→ (P.E-12)

Stick cleaner control 
button → (P.E-9)

Stick cleaner handle

Dry mop head release button

Base Cord

Stand Plug

Protrusion

Crevice 
nozzle

Attachment 
groove

Inlet

Handy cleaner → (P.E-9, E-11, E-14)

Dry Mop Head
→ (P.E-10, E-18, E-19)

Protrusion

Attachment groove Stand

Click

Stick cleaner → (P.E-9, E-10, E-14)

Dust case Sponge filter

Cyclone chamber Clean filter

Dust case → (P.E-12, E-13, E-15)

Maintenance 
brush

Groove

Exhaust

Handy cleaner handle
The battery is built into the 

handy cleaner handle.

Handy cleaner control 
button → (P.E-9)

● The attachment accessories can be attached to the 

protrusion on the charging station base. 

● The multi angle nozzle can be attached to the end of 

the crevice nozzle. 

● Insert the stand into the base.

Multi 
angle brush 
nozzle

The maintenance brush can be attached 

to the charging station stand groove.

Insert the stand protrusion into 

the attachment groove of the 

stick cleaner.

การแกไขปญหา
การแกไขป

ญ
ห
า

ปญหา สิ่งที่ตองตรวจสอบ คําแนะนํา หนา

กําลังแรงดูดออน

กําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุน

ทําความสะอาดแผนกรอง

หนา T-16

หนา T-18

กําจัดฝุน

กําจัดฝุน

กลองเก็บฝุนมีฝุนเต็มหรือไม?

มีฝุนติดอยูในแผนกรองหรือไม?

มีฝุนอุดตัดอยูในกลองไซโคลนดานในของ
กลองเก็บฝุนหรือไม?

มีฝุนอุดตันอยูในหัวดูดหรือไม?

หนา T-17
หนา T-18

หนา T-12

วางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับไวบนแทนชารจ
เพื่อทําการชารจ

แบตเตอรี่เหลือนอยหรือไม? หนา T-8

หนา T-8

แบตเตอรี่เหลือนอยหรือไม? หนา T-8
เครื่องหยุดทํางาน

ทําความสะอาดแผนกรอง

หลังจากลางแลว ตากลมใหแผนกรองแหง
สนิท

มีกลิ่นผิดปกติออกมา
จากชองระบายลม

มีฝุนอุดตันแผนกรอง กลองเก็บฝุน หรือ
กลองไซโคลนหรือไม?
แผนกรองแหงสนิทแลว หลังจากนําไปลางใช
หรือไม?

หากเวลาในการใชงานสั้นกวาปกติหลังจากที่
ชารจอยางถูกตองแลว แสดงวาแบตเตอรี่เสื่อม 
โปรดติดตอกับตัวแทนศูนยบริการของฮิตาชิ

แบตเตอรี่เสื่อมหรือไม? -

-

ตั้งเครื่องดูดฝุนแบบดามจับไวบนแทนชารจ
เพื่อทําการชารจ

ตั้งเครื่องดูดฝุนไวบนแทนชารจเพื่อทําการชารจ

ตัวเครื่องรอนผิดปกติ หนา T-9รอสักครูกอนเปดเครื่องใชงานใหมอีกครั้ง

คุณวางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับทิ้งไวเปน
เวลานานโดยไมไดชารจเครื่องใชหรือไม?

คุณชารจแบตเตอรี่ซํ้าหลังจากใชงานเครื่องดูดฝุน
แบบดามจับเสร็จแลวในขณะที่แบตเตอรี่ยังคาย
ประจุไมหมดใชหรือไม? (ผลกระทบหนวยความจํา)

หนา T-8
เวลาในการใชงานสั้น
กวาปกติหลังจากที่ชารจ
เครื่องแลว

ความจุของแบตเตอรี่อาจกลับคืนมาไดไมดีชั่ว
ขณะ ใหใชเครื่องดูดฝุนจนกระทั่งแบตเตอรี่
หมด และชารจใหเต็ม 2 หรือ 3 ครั้ง

เครื่องดูดฝุนไมทํางาน

แบตเตอรี่เหลือนอยหรือไม?

หนา T-14ใสใหแนน
เครื่องดูดฝุนแบบมือถือเสียบเขากับ
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับแนนสนิทหรือไม?

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือทํางานผิดปกติ
โปรดติดตอตัวแทนผูใหบริการที่ไดรับการรับรองจากฮิตาชิไฟสัญญาณแสดงสีเขียว

-ถอดออกจากแทนชารจตั้งเครื่องดูดฝุนบนแทนชารจหรือไม?

ชองระบายลมหรือเครื่อง
ดูดฝุนแบบมือถืออุน 
(ขณะใชงาน)

มอเตอรจะเย็นเมื่อมีลมไหลผาน ซึ่งเปนเรื่องปกติ

-

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ
หรือแทนชารจอุน
(ขณะชารจ)

เครื่องจะอุนเมื่อมีกระแสไฟไหลผานในวงจรควบคุม ซึ่งเปนเรื่องปกติ

หนา T-15 ~
หนา T-18

หนา T-15 ~
หนา T-18

-

-

ใชเครื่องดูดฝุนในหองที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสหรือสูงกวาอุณหภูมิในหองตํ่าหรือไม?

ใสแผนกรองทําความสะอาดและกลองเก็บฝุน
แนนสนิทหรือไม?

ปดฝาครอบกลองไซโคลนแนนสนิทหรือไม?

ใสใหแนน
หนา T-13
หนา T-17

ปดฝาใหสนิท หนา T-16

มีเสียงผิดปกติดังรอบๆ 
กลองเก็บฝุน

หนา T-9กดปุมควบคุมของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับกดปุมควบคุมของเครื่องดูดฝุนแบบมือถืออยูหรือไม?

หนา T-8ตั้งเครื่องดูดฝุนไวบนแทนชารจเพ่ือทําการ
ชารจ

แบตเตอรี่เหลือนอยหรือไม?ไฟแอลอีดีไมสวางหรือ
สลัว
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Stick cleaner handle operation

When folding the stick cleaner handle

Risk of injury

Do not hold the area around the rotating 

section of the stick cleaner handle when 

folding or raising the stick cleaner handle.

1

Slowly rotate and fold.2
Slowly rotate.

Handle
storage button

WARNING
Rotating section

When raising the stick cleaner handle, 
slowly rotate and raise it until you hear a "click" sound.

Hold the stick cleaner handle and press the handle 

storage button to release the stick cleaner handle lock

Attachment accessories
Crevice nozzle (1 pc.) → 

(P.E-11)

Multi angle brush nozzle → (P.E-11)

Brush (1 pc.) Multi angle nozzle (1 pc.)

Maintenance brush

(1 pc.)

Attachments

Dry Mop Head (1 pc.)
Charging station

Base (1 pc.) Stand (1 pc.)

P
art nam

es
and

 assem
b

ly

ขอควรระวัง
เสี่ยงตอการทําใหพื้นเสียหาย

 ● หากฝุนเปนกระจุกติดอยูที่ลอ ลอจะหมุนไมได เปนสาเหตุใหเกิดการสึกหรอและแตก และพื้นเสียหายได

ลอ
คีมหนีบ

กําจัดฝุนท่ีติดอยูเปนกระจุกโดยใชคีมหนีบ ฯลฯ

 ● ทําการบํารุงรักษาเครื่องเมื่อกําลังแรงดูดออนลงหรือเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นฝุนท่ีตัวเครื่อง
 ● เราขอแนะนําใหทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลา (ประมาณเดือนละครั้ง)

หัวดูดฝุนสําหรับพื้นราบ

กําจัดฝุนที่ติดกันเปนกระจุก

หัวดูดตามซอก
ลอ

หัวดูดตามซอก

ขนแปรง

สวนท่ีหมุนได

กําจัดฝุนติดแนนโดยใชหัวดูดตามซอก

การกําจัดฝุนติดแนน

แผนกรองปองกัน (ลางดวยน้ํา)

ถอดแผนกรองปองกันออกจากดามจับของ
เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ1 กดเบาๆ และลางดวยน้ํา2

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือแผนกรองปองกัน
แผนกรองปองกัน

 ● เคาะเพื่อกําจัดน้ําออก และตากลมไว
ใหแหง ประมาณ 12 ชั่วโมง
(เวลาในการทําใหแหงขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม)

 ● หลังจากแหงแลว ใสกลับคืนในดาม
จับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

 ● อยาใชน้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฟอกสี และอยาลางดวยน้ํายาลางจาน รวมถึงอยาทําใหแหงดวยลมรอน เชน
จากไดรเปาผม เพราะอาจทําใหประสิทธิภาพของเครื่องลดลง เครื่องชํารุดเสียหาย หรือเสียรูปทรง

 ● คอยๆ กําจัดฝุนที่ติดอยูดานในออกกอนลางดวยน้ํา
 ● อยาใชแปรงอื่นนอกเหนือจากแปรงทําความสะอาดที่ใหมากับเครื่องสําหรับการทําความสะอาด มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย
กับตัวเครื่อง

 ● หลังจากทําความสะอาดแผนกรองดวยน้ําแลว ทิ้งใหแหงกอนประกอบกลับ
การใชแผนกรองขณะที่ยังไมแหงอาจทําใหแผนกรองอุดตัน ดูดฝุนไมสะอาด และเกิดกลิ่นอันไมพึ่งประสงค

 ● ประกอบกลองเก็บฝุนและแผนกรองกอนใชงาน หากมีฝุนเขาไปติดภายในมอเตอร
แผนกรองภายในสําหรับทําความสะอาดจะอุดตันและเกิดเสียงผิดปกติภายในเครื่อง ในกรณีนี้
โปรดติดตอตัวแทนผูใหบริการที่ไดรับการรับรองจากฮิตาชิ

 ● หากประสิทธิภาพในการดูดฝุนลดลงภายหลังการทําความสะอาดดวยน้ําหรือทําความสะอาดแผนกรองทําความสะอาด ฯลฯ 
แลวนั้น อาจจําเปนจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณใหม  โปรดติดตอตัวแทนผูใหบริการที่ไดรับการรับรองจากฮิตาชิ

หมายเหตุ

การบํารุงรักษา
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Safety precautions

100-
240V

Cord

Charger contacts

Plug

SocketCharging stationContacts

Stick cleaner

Contacts

Handy cleaner

Exhaust

Dry Mop Head

Stick cleaner

Handy cleaner

Stick cleaner control button

Handy cleaner control button

In order to prevent personal injury or damage to the property of the user or other persons, please read and 

understand (the safety precautions) thoroughly and follow them correctly.

■ The severity of injury or damage that occurs when ignoring instructions and improperly using the 

cleaner is classified and explained below.

Be sure to follow these directions.

DANGER
● Do not disassemble, repair, or alter.

Doing so may cause leaking, heat generation, fire, or injury. 

For repairs, please consult with the Hitachi authorized service agent.

● Keep the stick cleaner, handy cleaner, and charging station away from water and other liquids.
The internal battery may rupture and cause the product to catch fire or malfunction.

● Do not connect the contacts of the stick cleaner, handy cleaner, and charging station with 
metal objects.
Do not carry or store with metal necklaces, hairpins, etc. 

The product may fail or the battery may short-circuit and cause leaking, heat generation, rupturing, or fire.

● Do not throw into fires or apply heat.
The internal battery may rupture and cause fire.

Content that "prompts 

warning or attention".

"Prohibited" content that 

must not be performed.

"Directive" content that 

must be performed.

Meaning of symbolsThis indicates content that "may 

present imminent danger of serious 

injury or death".

This indicates content that "may 

result in serious injury or death".

DANGER

WARNING
This indicates content that "may result 

in minor injury or property damage".CAUTION

WARNING
In the event of an abnormality or malfunction, stop using it immediately.

There is a risk of fuming, fire, or electric shock. Immediately request for inspection and repair by the Hitachi authorized service agent.

● The cleaner does not operate even after pressing 

the control button after charging is completed

● The power turns on and off when moving the 

plug or cord

● The cleaner sometimes stops while operating

● There is an abnormal sound during operation

● The body is deformed or abnormally hot

● The cord is damaged or abnormally hot

● There is a burning "smell"

● There are other abnormalities

การบ
ํารุงรักษ

า

ใสกลองไซโคลนเขากับกลองเก็บฝุน5

แผนกรองฟองน้ํา, แผนกรองทําความสะอาด

ถอดแผนกรองฟองน้ําออกจากแผนกรองทําความสะอาด1

ทําความสะอาดแผนกรองฟองน้ําดวยน้ํา
โดยการกดเบาๆ ลงบนฟองน้ํา2

ทําความสะอาดแผนกรองทําความสะอาดดวยน้ํา โดยการใชแปรงทําความสะอาด3
 ● ลางทําความสะอาดฝุนที่ติดแนนตามรอยตอของแผนกรองทําความ
สะอาดดวยน้ํา

 ● หลังจากลางน้ํา ใหกําจัดน้ําออก และตากลมใหแหงประมาณ 24 ชั่วโมง
(เวลาในการทําใหแหงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสภาพอากาศ)

ใสกลองกลับคืนโดยทํายอนลําดับขั้นตอนการถอด → (หนา T-13)

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
คุณอาจดูดวัตถุแหลมคมโดยไมตั้งใจ เชน เศษกระจก หรือเข็มหมุด
ควรระมัดระวังเมื่อทําการบํารุงรักษา

ขอควรระวัง

ใสแผนกรองฟองน้ําเขากับแผนกรองทําความสะอาด

ปรับเครื่องหมาย  ของกลองไซโคลนและแผนกรอง
ทําความสะอาด และกดลงจนสุดใหแนน

ใสแผนกรองฟองน้ําและแผนกรองทําความสะอาดเขากับกลองไซโคลน4

เมื่อใสแผนกรองทําความสะอาด ใหปรับเครื่องหมาย  ของกลองไซโคลนและแผนกรองทําความสะอาด แลวกดลง
จนสุดใหแนน

หมายเหตุ

หลังจากลางน้ํา ใหกําจัดน้ําออก และตากลมใหแหงประมาณ 12 ชั่วโมง
(เวลาในการทําใหแหงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสภาพอากาศ)

แผนกรองทำความสะอาดแผนกรองฟองน้ำ

แผนกรองทำความสะอาด

แผนกรองฟองน้ำ

M
ax

Release
Release

Lock
Lock

Release
Release

Lock
Lock

แผนกรองฟองน้ํา

กลองไซโคลน แผนกรองทําความสะอาด

ปรับเครื่องหมาย 

เครื่องหมาย 
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WARNING
Socket, plug, cord, charging station

● Use AC 100-240 V socket.
● Periodically wipe off dust, etc. from the plug with a dry cloth.
● Make sure to fully insert the plug.
● Disconnect the plug from the socket when performing charging station maintenance.

If the cord is damaged, it must only be replaced by the Hitachi authorized service agent in order 

to avoid a hazard.

 Do not damage the cord.
[Do not damage, tamper, unreasonably bend, pull, twist, tuck, or place heavy objects on the 
cord, etc.]

 Do not use damaged cords and plugs, or loose socket.
 Do not let the cord get caught in the rotating rotary brush.
 Do not insert or disconnect with wet hands, and do not touch the contacts of the 
charging station or cleaner.

 Do not charge using a combination other than the included charging station and 
stick cleaner.

 Do not use the included charging station to charge other types of rechargeable 
batteries or non-rechargeable batteries.

 During charging, the stick cleaner with the charging station must be placed in a well 
ventilated area.
Doing so may cause fire or electrical shock.

Handle, others
● Do not hold the area around the rotating section of the stick 

cleaner handle when folding or raising the stick cleaner handle.
This may cause injury.

● Do not vacuum or use near flammable objects, combustibles, 
or fires [kerosene, gasoline, thinner, benzene, toner, 
combustible gas (sprays), cigarette butts, etc.]

● Do not vacuum pointed objects (such as thumbtacks, needles, or toothpicks)
● Do not vacuum foaming substances such as carpet cleaners
● Do not wash with water or use in the bathroom (except for 

parts that may be washed with water).
Doing so may cause explosion, fire, electrical shock, or injury.

Thumbtacks, 

needles, toothpicks

Kerosene

Gasoline

Solvent
Toner, iron powder, 
cleansers, large 
amounts of flour, etc.

C
om

bustible 
gas

Foaming substances 

such as carpet cleaners

S
afety 

p
recautio

ns

แผนกรองทำความสะอาด
กลองไซโคลน

กลองไซโคลน (ลางดวยน้ํา)

ถอดแผนกรองทําความสะอาดออกจากกลองไซโคลน1

เปดฝาครอบกลองไซโคลน2

ลางกลองไซโคลนและฝาครอบกลองไซโคลนดวยน้ํา3

ทําใหแหงสนิทกอนที่จะปดฝาครอบกลองไซโคลน4

ขอควรระวัง

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
คุณอาจดูดวัตถุแหลมคมโดยไมตั้งใจ เชน เศษกระจก 
หรือเข็มหมุด ควรระมัดระวังเมื่อทําการบํารุงรักษา

คอยๆ กําจัดฝุนที่ติดอยูดานในออก
กอนลางดวยน้ํา

หมายเหตุ

とめる
はずす

Release
Release

Lock
Lock

ฝาครอบกลองไซโคลน

ดามจับ

Release
Lock

กลองไซโคลน ฝาครอบกลองไซโคลน

とめる
はずす

Release
Release

Lock
Lock

ดามจับ

ฝาครอบกลองไซโคลน

ปรับดามจับไปที่ "Release (ปลดล็อก)"

ใสกลองกลับคืนโดยทํายอนลําดับขั้นตอนการถอด

การบํารุงรักษา
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Handle, others

Exhaust
● Do not block the exhaust

Doing so may cause fire or handy cleaner deformation due to overheating.

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

Do not expose 
your body for long 
periods of time.

Safety precautions

● When carrying the stick cleaner, do not hold the handy cleaner handle.
The stick cleaner may fall and cause injury or damage the floor.

● Keep away from fire.
Shorting due to deformation may cause electrical shock or fire.

Flames may grow larger due to exhaust and cause fire.

● Do not prop up the stick cleaner while it is operating.
● Do not leave the stick cleaner unattended while it is propped up.
● Set it on the charging station when storing.

The stick cleaner may fall and cause injury or damage the floor.

● Discontinue operation when performing stick cleaner or handy cleaner maintenance.
Failing to do so may cause injury.

● Do not carry the cleaner while it is set on the charging station.
The stick cleaner may fall and cause injury or damage the floor.

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

● Only allow children at least 8 years old to use the charging station. Give sufficient 
instruction so that the child is able to use the charging station in a safe way and explain 
that it is not a toy and must not be played with.

● Instruct the child not to try and recharge non-rechargeable batteries because of the danger 
of eruption.

● Example the charging station regularly for damage, especially the cord, plug and enclosure. 
If the charging station is damaged, it must not be used until it has been repaired.

CAUTION
Socket, plug, cord

● When disconnecting the plug, hold and pull the plug at 
the end, not the cord

 Damaging the cord and shorting it may cause electrical 

shock or fire.

● Do not use while the cord is wound around the charging station
 Damaging the cord may cause electrical shock or fire.

Power head (nozzle)
● Do not block the power head and operate for long periods of time

Doing so may cause fire or stick cleaner and power head deformation due to overheating.

● Detach the power head from the stick cleaner when performing maintenance
This may cause injury.

● Do not use attached to other products
Doing so may cause fire or deformation of the cleaner and power head due to overheating.

Do not block.

Hold the plug.

การบํารุงรักษา

ทําการบํารุงรักษาเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นฝุนที่ตัวเครื่อง บิดผานุมชุบน้ํากอนนําเช็ด

เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ, สวนตอประกอบ, อุปกรณตอเสริม

อยาใชแอลกอฮอล, น้ํายาทําความสะอาด, ผาชุบสารเคมี ฯลฯ 
เพราะอาจทําใหเกิดรอยแตกหรือเปลี่ยนสี

หมายเหตุ

เสี่ยงตอการระเบิด ไฟไหม ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ
 ● ถอดปลั๊กของแทนชารจออกจากเตาเสียบ เมื่อจะทําการบํารุงรักษาแทนชารจ
 ● อยาใชวัตถุไวไฟ หรือติดไฟไดงาย (ทินเนอร, เบนซิน) ฯลฯ

คำเตือน

กลองเก็บฝุน, แผนกรอง, กลองไซโคลน

ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กมากอาจกระจายอยูในอากาศเมื่อทําการบํารุงรักษา
ควรกําจัดเศษผงในที่ซึ่งอากาศถายเทไดดี เชน กลางแจง หรือสวมหนากาก และหลีกเลี่ยงการสูดฝุนละออง

เครื่องดูดฝุนแบบไซโคลนมีขอดีคือไมตองใชถุงกระดาษ แตทําความสะอาดไดดวยกําลังแรงดูดสูง เราขอแนะนําให
บํารุงรักษาเครื่องเปนประจํา สําหรับการทําความสะอาด เราแนะนําใหดูแลรักษาแผนกรองเปนระยะ

หมายเหตุ

ถอดกลองไซโคลนออกจากกลองเก็บฝุน1 ลางกลองเก็บฝุนดวยน้ํา2
 ● ตากลมจนกลองเก็บฝุนแหงสนิท (เวลาในการทําใหแหง
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสภาพอากาศ)

 ● ใสกลองกลับคืนโดยทํายอนลําดับขั้นตอนการถอด

ขอควรระวัง เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
คุณอาจดูดวัตถุแหลมคมโดยไมตั้งใจ เชน เศษกระจก หรือเข็มหมุด ควรระมัดระวังเมื่อทําการบํารุงรักษา

กลองเก็บฝุน กลองไซโคลน

กลองเก็บฝุน

กลองเก็บฝุน

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
หยุดใชงานเมื่อจะทําการบํารุงรักษาเครื่องดูดฝุนแบบดามจับหรือเครื่องดูดฝุน
แบบมือถือ

ขอควรระวัง

การจัดเก็บ
เครื่องดูดฝุน

การบ
ํารุงรักษ

า
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To prevent malfunctions, etc., follow the directions below.

Also, for proper use, please read the Note  in the main text thoroughly.

● Do not subject the power head to strong physical shock
Doing so may cause damage.

● Do not vacuum the following objects
Doing so may cause abnormal odors or malfunctions.

• Water or liquids • Wet objects • Desiccants (moisture absorbents) 

• Large amounts of sand or powder • Long threads • Glass 

● Do not ride on the stick cleaner, nozzle, or 
the charging station
Doing so may cause malfunctions.

● Thoroughly air dry parts washed with water
Doing so may cause abnormal odors or 

malfunctions.

Notes on use

DANGER
● Do not subject to strong shock, such as piercing with a 

nail, hitting with a hammer, or stomping, and do not throw
● Keep away from fire
● Do not place in places of high temperature, such as 

under direct sunlight or a car under the strong sun
● Do not use a battery other than the 

dedicated battery for this cleaner
● Do not put the battery in a microwave oven or oven
● Do not put it in water or splash with water

If liquid in the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and immediately wash your eyes fully with clean water such as tap water
After washing your eyes, immediately consult a doctor
This may cause eye failure.

WARNING
● If the battery leaks, gives off an abnormal smell, becomes discolored, deformed, or damaged after it is dropped, etc., do not use it

Doing so may cause heat generation, rupture, fuming, or fire. A wet floor may cause damage.

● Keep out of reach of babies and toddlers
This may cause electric shock or injury.

If liquid in the battery gets on your skin or clothes, do immediately wash them with clean 
water such as tap water, and then immediately consult a doctor
This may cause a skin rash.

About the battery (lithium-ion battery)

CAUTION
Perform charging at room temperature in the approximate range of 5 to 35°C
In temperatures outside of the range above, the battery may not charge correctly, or the charge time 

may be long. Failure to do so may also cause the battery to deteriorate.

● Do not connect the battery to a machine 
other than this cleaner

 Also, do not disassemble, alter, solder or 
charge the battery on its own

 Do not have the battery replaced by anyone 
other than a repair technician

● Do not touch the metal contacts or short-circuit them with metal
● Do not carry or store with metal
 [necklaces, hairpins, coins, keys, etc.]
 Doing so may cause leaking, heat generation, rupture, fuming, fire, electric shock or injury.

S
afety 
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วิธีการจัดเก็บ

การจัดเก็บเครื่องดูดฝุน

แทนชารจ
ขาต้ัง

สลัก

ชองตอ

หลังจากใชงานเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

กดปุมควบคุมของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับเพื่อหยุด
การทํางานของเครื่อง → (หนา T-9)

เสียบสลักขาตั้งเขากับชองตอของเครื่องดูดฝุนแบบ
ดามจับ → (หนา T-8)

เมื่อคุณตั้งเครื่องดูดฝุนบนแทนชารจในขณะที่เครื่องกําลัง
ทํางาน เครื่องจะหยุดทํางานและการชารจจะเริ่มขึ้น

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

หลังจากใชงานเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

กดปุมควบคุมของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือเพื่อหยุดการ
ทํางานของเครื่อง → (หนา T-9)

เสียบเครื่องดูดฝุนแบบมือถือเขากับเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

เมื่อคุณตั้งเครื่องดูดฝุนบนแทนชารจในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน 
เครื่องจะหยุดทํางานและการชารจจะเริ่มขึ้น

จับที่ดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
และกดปุมเก็บดามจับเพื่อปลดล็อกดามจับ

คอยๆ หมุนและพับเก็บ

ขอควรระวัง
เสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือทําใหพื้นเสียหาย

 ● เมื่อเคลื่อนยายเครื่องดูดฝุนในขณะที่ตั้งเครื่องไวบนแทนชารจ เครื่องดูดฝุนแบบดามจับอาจหลุดออกมาได
 ● อยาปลอยเครื่องดูดฝุนแบบดามจับทิ้งไวโดยไมระวังในขณะที่วางพิงไว 

อยาเก็บในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง เชน ใกลฮีตเตอร หรือในท่ีซึ่งโดนแสงแดดสองโดยตรงเปนเวลานาน เพราะอาจทําใหเครื่องทํางาน
ผิดปกติได

หมายเหตุ

คำเตือน

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
อยาจับบริเวณรอบๆ สวนที่หมุนไดของ
ดามจับ เมื่อจะพับเก็บ หรือยืดดามจับ

หากคุณตองการเก็บแบบประหยัดพื้นที่ยิ่งขึ้น

อันตราย

เสี่ยงตอไฟรั่ว เกิดความรอนสูง แบตเตอรี่
ปริแตก หรือเกิดไฟไหม
อยาถือหรือเก็บไวพรอมกับสรอยคอโลหะ 
กิ๊บติดผม ฯลฯ

จัดเก็บเครื่องดูดฝุนพรอมหัวดูดหมายเหตุ

ดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

ปุมเก็บดามจับ

คอยๆ หมุน
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Insert the plug of the charging 

station into 

the socket.

Set the stick cleaner on the charging station

1

2
● Insert the charging station protrusion into the 

attachment groove of the stick cleaner.

● The indicator lamp lights up in red when the stick 

cleaner is set on the charging station.

● If the indicator lamp does not light up in red, re-set 

the stick cleaner so that there is no gap between the 

stick cleaner and the stand of the charging station.

If there is a gap between the stick cleaner and the 

stand of the charging station, the stick cleaner may 

not get charged properly.

● When fully charged, the indicator lamp turns off.

How to charge
Please charge the cleaner before use, as it is not charged at the time of shipment. (Standard charge time is approx. 4 hours.)

● If you will not use the cleaner for a long period of time (7 days or more), disconnect the plug from the socket.

● If you have left the cleaner unattended without charging it for a long period of time (7 days or more), 

charge it until the indicator lamp turns off before use. (Failure to charge may impair battery performance.)

● To prolong battery life, charge regardless of the operating time.

● When you use the cleaner for the first time or when you have not used it for a long period of time, the 

charge time may be long or operating time may be short.

● Charging the battery near a radio may cause noise and make the radio broadcast difficult to hear.

 Plug in the charging station and the radio at power sockets 2 or more meters apart from each other when charging.

Note

● Charge with the handy cleaner attached to the stick cleaner.

● If you remove the stick cleaner from the charging station while the indicator lamp is off and then set it on the 

charging station again, the indicator lamp will turn on, which is normal.

● The standard charge time is approx. 4 hours. However, the charge time may vary depending on usage.

● The stick cleaner or charging station may become hot while charging, which is normal.

● The cleaner does not operate even after pressing the control button during charging.

Hold the plug.

Plug
Socket

Protrusion

Attachment groove

Charging 
station

Stand

Contacts

Charging station

Indicator lamp

Set so that 

there is no gap

Risk of electrical shock 

or fire.
Do not wind the cord around 

the charging station.

CAUTION

CAUTION Risk of damage to the floor, etc.
When disconnecting the plug, hold and pull the plug at the end, not the cord.

Charge with the power head attached to the stick cleaner.Note

การกําจัดเศษ
ผงใน

กลองเก็บ
ฝุน

การทําความสะอาดแผนกรอง

ประกอบโดยทํายอนลําดับขั้นตอนการถอด

เสียบสลักดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือเขาไปในชองของกลองเก็บฝุน ดันเขาไปจนกระทั่งไดยินเสียง "คลิก"

ประกอบกลองไซโคลนเขากับกลองเก็บฝุน4

ประกอบกลองเก็บฝุนเขากับดามจับเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ5

ใสแปรงทําความสะอาดเขากับฐานของแทนชารจ6

กลองไซโคลนกลองเก็บฝุน

ดามจับของเครื่องดูดฝุน
แบบมือถือ

กลองเก็บฝุน

สลัก

ชอง

คลิก

ถอดแผนกรองฟองน้ําและแผนกรองทําความ
สะอาดออกจากกลองไซโคลน1

กําจัดฝุนที่ติดแนน2
หลังจากลางน้ํา ใหกําจัดน้ําออก และตากลม
ใหแหงประมาณ 12 ชั่วโมง (เวลาในการ
ทําใหแหงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม)

แผนกรอง
ทำความสะอาด

แผนกรองฟองน้ำกลองไซโคลน

แผนกรองฟองน้ำ

ขาตั้ง

แปรง
ทำความสะอาด

แปรง
ทำความสะอาด

แผนกรอง
ทำความสะอาด

ประกอบแผนกรองฟองน้ําเขากับแผนกรองทําความสะอาด

ปรับสัญลักษณ  ของกลองไซโคลนและแผนกรอง
ทําความสะอาดใหตรงกัน และกดใหแนน

ประกอบแผนกรองฟองน้ําและแผนกรอง
ทําความสะอาดเขากับกลองไซโคลน3

เมื่อประกอบแผนกรองทําความสะอาด ปรับสัญลักษณ  ของกลองไซโคลนและแผนกรองทําความสะอาดให
ตรงกัน แลวกดใหแนน

หมายเหตุ

ถอดแปรงทําความสะอาด
ออกจากแทนชารจ

ทําความสะอาดฝุนละอองที่
ติดแนนอยูในพื้นผิวของแผนกรอง
ดวยแปรงทําความสะอาด

ทําความสะอาดแผนกรองฟองน้ําดวย
น้ําสะอาด โดยการกดเบาๆ ลงบนฟองน้ํา

แปรงทำความสะอาด
ชองตอ

M
ax

Release
Release

Lock
Lock

Release
Release

Lock
Lock

แผนกรองฟองน้ํา

กลองไซโคลน แผนกรองทําความสะอาด
ปรับสัญลักษณ 

 สัญลักษณ
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How to operate

Hold the stick cleaner handle and pull the stick 

cleaner upward

Remove the stick cleaner from the 

charging station

Press the control button of the stick cleaner

1

2
● The indicator lamp lights up in green and operation begins.

● Every time the control button of the stick cleaner is pressed, the 

operation switches in the following order: "High"> "Standard"> 

"Power off".

● To stop operation, switch to "Power off".

 The indicator lamp and operation stops.

Risk of injury or damage to the floor.
Do not prop up the stick cleaner while it is operating.

CAUTION

Stick cleaner

Make sure that the stick cleaner is not operating, and 

then press the handy cleaner release button while 

holding the stick cleaner.

Detach the handy cleaner.

Press the control button of the handy cleaner

1

2

Risk of malfunction.
Do not attach or detach the handy cleaner during operation.

Risk of injury or damage to the floor.

Do not prop up the stick cleaner while the 
handy cleaner is detached.
The stick cleaner will become unstable. 

Set it on the charging station, lean it against an object 

so that it does not fall, or lay it down on the floor.

CAUTION

● The indicator lamp lights up in green and operation 

begins.

● Every time the control button of the handy cleaner is 

pressed, the operation switches in the following 

order: "High" > "Power off".

● To stop operation, switch to "Power off". 

The indicator lamp turns off and operation stops.

Handy cleaner

Indicator lamp

Stick cleaner 
control button

Power
High

Standard
Off

Stick cleaner handle

Handy cleaner 
release button

Handy cleaner

Stick cleaner

Indicator lamp

Handy cleaner 
control button

Power
On/Off

H
o
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 charg
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 o
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การกําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุน

ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กมากอาจกระจายอยูในอากาศเมื่อกําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุน
ควรกําจัดเศษผงในที่ซึ่งอากาศถายเทไดดี เชน กลางแจง หรือสวมหนากาก และหลีกเลี่ยงการสูดฝุนละออง

เครื่องดูดฝุนแบบไซโคลนมีขอดีคือไมตองใชถุงกระดาษ แตทําความสะอาดไดดวยกําลังแรงดูดสูง เราขอแนะนําให
กําจัดเศษผงและบํารุงรักษาแผนกรองเปนประจํา

หมายเหตุ

หากคุณดูดฝุนหลังจากที่ปริมาณฝุนอยูเกิน "ขีดสูงสุด" ฝุนจะลน
ออกมาจากชองดูดของกลองเก็บฝุน หากตองการใหเครื่องมีกําลัง
แรงดูดสูงสุด เราขอแนะนําใหกําจัดเศษผงเปนประจํา

หมายเหตุ

การถอดกลองเก็บฝุน

การตรวจสอบขีด

ถอดเครื่องดูดฝุนแบบมือถือออกจากเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ → (หนา T-9)

จับกลองเก็บฝุนและดามจับเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ แลวถอดออก
ในขณะที่กดปุมกําจัดฝุน

 ● เมื่อคุณดูดฝุนเสร็จแลว ใหหยุดการทํางานและตรวจสอบ
 ● กําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุนกอนที่จะเกิน

ขีดสูงสุด
กลองเก็บฝุน

Max

กลองเก็บฝุน
เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

ปุมกำจัดฝุน

ขอควรระวัง
เสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือทําใหพื้นเสียหาย
การกดปุมกําจัดฝุนในขณะที่ไมไดจับกลองเก็บฝุนจะ
ทําใหกลองเก็บฝุนหลนลงมาได

การกําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุน

จับที่ดามจับทั้งสองขาง และถอดกลองไซโคลนออกจากกลองเก็บฝุน

ใสกลองเก็บฝุนลงในถุงขยะขนาดใหญ และเทฝุนออก

ถอดกลองไซโคลน

กําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุน

1

2

กลองไซโคลน

ดามจับ

กลองเก็บฝุน

กลองเก็บฝุน

ถุงขยะเศษผง

เศษผงอาจรวงลงมาเมื่อถอดกลอง ควรถอดบน
กระดาษหนังสือพิมพ ฯลฯ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
คุณอาจดูดวัตถุแหลมคมโดยไมตั้งใจ เชน เศษกระจก หรือเข็มหมุด ควรระมัดระวังเมื่อทําการ
บํารุงรักษา

ตรวจสอบปริมาณฝุนในกลองเก็บฝุนวาอยูในระดับที่ไมเกิน
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How to clean

Flooring

To prevent scratching of the floor, move along the grain of the flooring.
● When cleaning new flooring, traces may be left on the polished flooring surface.

● If dust remains on the floor after pulling the head towards yourself, lift the head and 

vacuum again.

CAUTION
Wheels

Brushes
Brushes

You can clean proficiently by moving the head back and forth across floor.

Stick cleaner

■ Use in accordance with the floor type

Risk of damage to the floor.
The floor may be damaged if it is easily damaged such as 

cypress or padded flooring*.

* Padded flooring is flooring where the surface is cushioned 

using vinyl chloride, etc.

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. 

Periodically perform maintenance (about once a month). 

→ (P.E-18)

 ● เมื่อใชหัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุน อยาใหหลน
ลงมาจากที่สูง หรือออกแรงมากเกินไปตามทิศทาง
ลูกศร A  มิฉะนั้นอาจทําใหเครื่องชํารุดเสียหาย

 ● คุณสามารถลางหัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุนดวยน้ําได
หลังจากลางเสร็จแลว ตากลมใหแหงสนิทกอนนํามาใช
การนําไปดูดน้ําอาจทําใหเครื่องชํารุดเสียหายได

 ● หากมีเสนใยเศษผงอุดตันอยูที่สวนปลายหรือภายในของ
หัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุน กําลังแรงดูดจะลดลง ดังนั้นจึงควรกําจัดฝุนออกกอน

A

หมายเหตุ

 ● หัวดูดนี้ใชสําหรับทําความสะอาดตามซอกหรือมุมหอง
สําหรับทําความสะอาดมุมหอง สําหรับทําความสะอาดซอกโซฟา

 ● ใชโดยตอเขากับชองดูดของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

ชองดูด

หัวดูดตามซอก

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

 ● ใชโดยตอเขากับหัวดูดตามซอกหรือชองดูดของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

เสี่ยงตอการเกิดความเสียหาย
อยากดลงบนบริเวณที่เกิดความเสียหายไดงาย เชน เปยโน

ขอควรระวัง

 ● หัวดูดที่หมุนไดอยางอิสระชวยทําความสะอาดเฟอรนิเจอร
ที่ยากตอการเขาถึงและตามซอกตางๆ

ชองดูด

หัวดูดตามซอก

 ● คุณสามารถเปลี่ยนมุมไดหลายระดับตามพื้นที่ที่ตองการทําความสะอาด  ● หากคุณใชหัวดูดที่ถอดแปรงออกแลว สามารถนําไปดูดฝุน
บนเนื้อผา ผามาน ฯลฯ ได

ปรับได 3 ระดับ

คุณสามารถปรับ
หมุนไดถึง 90°

หัวแปรงเลื่อน

คุณสามารถถอดหัวแปรง
เพื่อทำการบำรุงรักษาได

คำเตือน

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
 ● เมื่อปรับมุม อยาจับสวนที่หมุนได เพราะมือของ
คุณอาจเขาไปติดในนั้น

 ● อยาหมุนในขณะที่สอดนิ้วเขาไปในชองดูดของ
หัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุน เพราะนิ้วของคุณ
อาจเขาไปติดในนั้น

ชองดูด
(อยาสอดนิ้วเขาไป) สวนที่หมุนได

การใชหัวดูดตามซอก

การใชหัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุน

วิธีการท
ําความ

สะอาด
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● When using the multi angle brush 

nozzle, do not let it fall or add excessive 

force in the direction of the arrow in A . 
Doing so may result in damage.

● You can wash the multi angle brush 

nozzle with water. 

After washing, thoroughly air dry before use. 

Vacuuming water may result in damage.

● If fibrous dust clogs the end or interior of the multi angle brush nozzle, suction power is reduced, so 

remove the dust.

A

Note

● This nozzle cleans narrow crevices and corners.

For cleaning corners For cleaning crevice of a sofa

● Use by attaching to the inlet of the handy 

cleaner.

Inlet

Crevice nozzle

Handy cleaner

● Use by attaching the crevice nozzle or to the inlet of 

the handy cleaner.

Risk of damage.
Do not press against areas that are particularly 

easy to be damaged, such as pianos.

CAUTION

● It is a free rotating nozzle that can reach far 

above furniture and into crevices.

Inlet

Crevice nozzle

● You can change to various angles according to the area to be cleaned. ● If you are using the nozzle with the brush removed, 

use it to collect dust on clothing, curtains, etc.

3 angles are available.

You can rotate in 
90° increments.

BrushSlide

You can remove the 
brush and perform 
maintenance.

WARNING

Risk of injury.
● When changing the angle, do not hold the 

rotating section. Your hand may get pinched.

● Do not rotate while your fingers are inserted 

into the inlet of the multi angle brush nozzle. 

Your fingers may get pinched.
Inlet 

(do not insert fingers)
Rotating section

Using the crevice nozzle

Using the multi angle brush nozzle

H
o

w
 to

 clean

วิธีการทําความสะอาด

พื้นหอง
เพื่อปองกันไมใหพื้นหองเสียหาย ใหเลื่อนไปตามแนวของพื้นหอง

 ● เมื่อทําความสะอาดพื้นหองใหม อาจเกิดรอยบนพื้นผิวที่มีการขัดมันที่เปนรอยงาย
 ● หากยังมีฝุนเหลืออยูบนพื้นหลังจากดึงหัวดูดเขาหาตัวแลว ใหยกหัวดูดขึ้น และดูดฝุนใหมอีกครั้ง

ขอควรระวัง
ลอ

ขนแปรง
ขนแปรง

คุณสามารถดูดฝุนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการเลื่อนหัวดูดไปดานหนาและถอยหลังไปตามพื้น

เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

 ■ ใชงานตามประเภทของพื้น

เสี่ยงตอการทําใหพื้นเสียหาย
พื้นอาจไดรับความเสียหายหากเปนพื้นท่ีเกิดริ้วรอยงาย เชน พื้นจากไม
ไซปรัสหรือพื้นที่ปูดวยวัสดุปูพื้น*
*พื้นที่ปูดวยวัสดุปูพื้นซึ่งผิวหนามีการบุดวยไวนิลคลอไรด ฯลฯ

เสี่ยงตอการทําใหพื้นเสียหาย
 ● หากฝุนเปนกระจุกติดอยูในลอ ลอจะไมสามารถหมุนได เปนสาเหตุให
เกิดการสึกหรอและแตก และพื้นเสียหายได
ควรหมั่นบํารุงรักษาเครื่องเปนระยะ (ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง) → 
(หนา T-18)
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Emptying the dust case

Fine dust may disperse in the air when emptying the dust case. 

Empty the dust case in a well-ventilated environment such as outdoors, or wear a mask and avoid 

breathing in the dust.

Cyclonic cleaners have the advantage of not requiring paper bags, but to clean with high suction 
power, we recommend frequent disposal of dust and filter maintenance.

Note

If you vacuum dust after exceeding the "Max line", the 

dust will spill from the inlet of the dust case. 

To clean with high suction power, we recommend 

frequent disposal of dust.

Note

Detaching the dust case

Checking the Max line

Detach the handy cleaner from the stick cleaner. → (P.E-9)

Hold the dust case and handy cleaner handle, and 
remove while pressing the dust disposal button

● When you complete cleaning, stop operation and check the "Max line".

● Empty the dust case before exceeding the "Max line".

Max line

Dust case

Max

Dust case

Handy cleaner handle

Dust disposal 
button

CAUTION
Risk of injury or damage to the floor.
Pressing the dust disposal button while not 
holding the dust case will cause the dust 
case to fall.

Emptying the dust case

Hold the two handles and remove the cyclone 

chamber from the dust case.

Put the dust case into a large trash bag and empty it.

Remove the cyclone chamber.

Empty the dust case.

1

2

Cyclone chamber

Handles

Dust case

Dust case

Trash bagDust

The dust may spill when removing the 

chamber. Remove it over a newspaper, 

etc.

Note

CAUTION
Risk of injury.
You may have unintentionally vacuumed sharp objects such as glass shards or pins. 

Be careful when performing maintenance.

Check that the dust in the dust case does not exceed the 

"Max line".

วิธีการใชงาน

จับที่ดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ และดึงเครื่องดูดฝุนแบบ
ดามจับขึ้น

ถอดเครื่องดูดฝุนแบบดามจับออกจากแทนชารจ

กดปุมควบคุมของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

1

2
 ● ไฟสัญญาณจะสวางขึ้นเปนสีเขียว และเครื่องจะเริ่มทํางาน
 ● ทุกครั้งที่กดปุมควบคุม การทํางานจะเปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้ "High (แรง)" > 
"Standard (มาตรฐาน)" > "Power off (ปดเครื่อง)"

 ● หากตองการหยุดการทํางาน เปลี่ยนเปน "Power off (ปดเครื่อง)" ไฟสัญญาณ
จะดับลง และเครื่องจะหยุดทํางาน

เสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือทําใหพื้นเสียหาย
อยาวางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับพิงไวในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน

ขอควรระวัง

เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องดูดฝุนแบบดามจับหยุดทํางานแลว จึง
คอยกดปุมปลดล็อกเพื่อถอดออก พรอมปรับดามจับเครื่องดูดฝุน
แบบดามจับใหเขาที่

ถอดเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

กดปุมควบคุมของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

1

2

เสี่ยงตอการทํางานผิดปกติ
อยาเสียบหรือถอดเครื่องดูดฝุนแบบมือถือในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน

เสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือทําใหพื้นเสียหาย
อยาวางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับพิงไวในขณะที่เครื่องดูดฝุนแบบ
มือถือถูกถอดออกไป
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับจะไมมั่นคง
ใหตั้งไวบนแทนชารจ พิงไวกับวัตถุเพื่อไมใหรวงหลนลงมา หรือ
วางราบลงพื้น

ขอควรระวัง

 ● ไฟสัญญาณจะสวางขึ้นเปนสีเขียวและเครื่องเริ่มทํางาน
 ● ทุกครั้งที่กดปุมควบคุมเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ การทํางานจะ
เปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้ "High (แรง)" > "Power off (ปดเครื่อง)"

 ● หากตองการหยุดการทํางาน เปลี่ยนเปน "Power off (ปดเครื่อง)" 
ไฟสัญญาณจะดับลง และเครื่องจะหยุดทํางาน

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

ไฟสัญญาณ

ปุมควบคุมเครื่องดูดฝุน
แบบดามจับ

Power
High

Standard
Off

ดามจับของเครื่องดูดฝุน
แบบดามจับ

ปุมปลดล็อก
เครื่องดูดฝุน
แบบมือถือ

เครื่องดูดฝุน
แบบมือถือ

เครื่องดูดฝุน
แบบดามจับ

ไฟสัญญาณ
ปุมควบคุมเครื่องดูดฝุน
แบบมือถือ

Power
On/Off

วิธีการชารจ
วิธีการใชงาน
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E
m
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ust case

Emptying the filters

Attach in the reverse order of removal.

Insert the handy cleaner handle protrusion into the hole 
of the dust case

Attach until you hear a "click" sound.

Attach the cyclone chamber to the dust case4

Attach the dust case to the handy cleaner handle.5

Attach the maintenance brush to the 
stand of the charging station6

Cyclone chamberDust case

Dust case

Handy cleaner 
handle

Protrusion

Hole

Click

Remove the sponge filter and 
clean filter from the cyclone 
chamber

1

Removing stuck dust2
After washing, remove excess water and air dry 

it for approx. 12 hours. (The drying time varies 

depending on the environment and the season)

Clean filter

Cyclone chamber Sponge filter

Sponge filter

Stand

Maintenance 

brush Clean filter

Maintenance 
brush

Attach the sponge filter to the clean filter

Align the  marks of the cyclone chamber 
and clean filter and firmly press all the way

Attach the sponge filter and clean 
filter to the cyclone chamber3

When attaching the clean filter, align the  marks of the cyclone chamber and clean filter and 

firmly press all the way.
Note

Remove the maintenance 
brush from the stand of 
the charging station

Remove any dust 
stuck to the surface of 
the clean filter with the 
maintenance brush

Wash the sponge filter with 
water by gently pressing it

Maintenance 

brush
Groove

M
ax

Release
Release

Lock
Lock

Release
Release

Lock
Lock

Sponge filter

Cyclone chamber Clean filter
Adjust the  marks.

 mark

เสียบปลั๊กแทนชารจเขากับเตาเสียบ

ตั้งหัวดูดของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับบนแทนชารจ

1

2
 ● เสียบสลักแทนชารจในชองตอของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
 ● ไฟสัญญาณจะสวางเปนสีแดงเมื่อตั้งเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
บนแทนชารจ

 ● หากไฟสัญญาณไมสวางเปนสีแดง ใหรีเซ็ตเครื่องดูดฝุนแบบ
ดามจับและตรวจสอบวาเครื่องดูดฝุนแบบดามจับและแทนชารจ
อยูแนบชิดติดกัน

 ● หากมีชองวางระหวางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับและแทนชารจอาจ
ทําใหการชารจเครื่องดูดฝุนไมสมบูรณ

 ● เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟสัญญาณจะดับลง

วิธีการชารจ
โปรดชารจไฟเครื่องดูดฝุนกอนนําไปใชงาน เนื่องจากเครื่องที่ขนสงมายังไมไดชารจ (เวลามาตรฐานในการชารจประมาณ 4 ชั่วโมง)

 ● หากคุณไมไดใชงานเครื่องดูดฝุนเปนเวลานาน (7 วันขึ้นไป) ใหถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบไฟฟา
 ● หากคุณปลอยเครื่องดูดฝุนไวโดยไมไดทําการชารจเปนเวลานาน (7 วันขึ้นไป) ใหชารจจนกวาไฟสัญญาณจะดับ
กอนการใชงาน (หากไมชารจอาจทําใหคุณภาพของแบตเตอรี่ลดลง)

 ● เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ควรชารจไฟไมวาจะใชงานไปนานแคไหน
 ● เมื่อคุณใชงานเครื่องดูดฝุนเปนครั้งแรก หรือเมื่อไมไดใชงานเปนเวลานาน จะตองใชเวลาในการชารจนานขึ้น หรือเวลาในการ
ใชงานอาจสั้นลง

 ● อาจเกิดสัญญาณรบกวนวิทยุระหวางการชารจแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุน ดังนั้น จึงควรเสียบปลั๊กอุปกรณทั้งสองอยางหางกัน
อยางนอย 2 เมตร เพื่อปองกันสัญญาณรบกวนกัน

หมายเหตุ

 ● ชารจในขณะที่เครื่องดูดฝุนแบบมือถือเสียบเขากับเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
 ● หากคุณถอดเครื่องดูดฝุนแบบดามจับออกจากแทนชารจขณะที่ไฟสัญญาณดับลงแลว และวางบนแทนชารจใหมอีกครั้ง ไฟสัญญาณจะสวาง
ขึ้น ซึ่งเปนอาการปกติ

 ● เวลามาตรฐานในการชารจประมาณ 4 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการชารจอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะในการใชงาน
 ● เครื่องดูดฝุนแบบดามจับหรือแทนชารจอาจเกิดความรอนขณะกําลังชารจไฟ ซึ่งเปนอาการปกติ
 ● ในระหวางการชารจ เครื่องดูดฝุนจะไมทํางานหากมีการกดปุมควบคุม

จับท่ีหัวปลั๊ก

สลัก

ชองตอ

แทนชารจ

ขาต้ัง

หนาสัมผัส

แทนชารจ

ไฟสัญญาณ

วางใหชิดติดกัน

เสี่ยงตอการเกิดไฟดูด หรือไฟไหม
อยาพันสายรอบแทนชารจ

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง เสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือทําใหพื้นเสียหาย
เมื่อถอดปลั๊ก ใหจับ และดึงที่หัวปลั๊ก อยาดึงท่ีสาย

ชารจในขณะที่หัวดูดเสียบเขากับเครื่องดูดฝุนแบบดามจับหมายเหตุ
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How to store

Stowing the cleaner

Protrusion

Attachment 
groove

Charging station
Charging 
station

After using the stick cleaner

Press the control button of the stick cleaner 
to stop operation → (P.E-9)

Insert the stand protrusion into the attachment 
groove of the stick cleaner → (P.E-8)

When you set the cleaner on the charging station while 

it is operating, operation stops and charging begins.

Handy 
cleaner

After using as the handy cleaner

Press the control button of the stick cleaner to 
stop operation. → (P.E-9)

Attach the handy cleaner to the stick cleaner.

When you set the cleaner on the charging station while it 

is operating, operation stops and charging begins.

Hold the stick cleaner handle and press the 
handle storage button to release the handle lock

Slowly rotate and fold.

CAUTION
Risk of injury or damage to the floor.
● When carrying the cleaner and placing it on the floor while it is set on the charging 

station, the stick cleaner may detach.

● Do not leave the stick cleaner unattended while it is propped up.

Do not store in places of high temperature, such as near heaters or under direct sunlight for long periods of time. 

Doing so may cause malfunctions.

Note

WARNING

Risk of injury.
Do not hold the area around the 

rotating section of the stick 

cleaner handle when folding or 

raising the stick cleaner handle.

If you want more compact storage

DANGER
Risk of leaking, heat 

generation, rupture, or fire
Do not carry or store with metal 

necklaces, hairpins, etc.

Store the stick cleaner with the head attached 

to it.
Note

Slowly rotate.

Stick cleaner handle

Handle
storage button

เพื่อปองกันเครื่องทํางานปกติ ฯลฯ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้ 
และเพื่อการใชงานอยางถูกวิธี โปรดอาน หมายเหตุ   ในขอความสําคัญโดยละเอียด

● อยาใหหัวดูดชนกับวัตถุแข็งอยางแรง
 มิฉะนั้นเครื่องอาจชํารุดเสียหายได
● อยาใชเครื่องเพื่อดูดสิ่งเหลานี้
 มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดกลิ่นผิดปกติหรือเครื่องทํางานผิดปกติ
 • น้ําหรือของเหลว • ของท่ีเปยก • สารดูดความชื้น (ตัวดูดซับความชื้น)
 • ทราย หรือแปงจํานวนมาก • ดายขนาดยาว • แกว

● อยาขี่เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ หัวดูด หรือแทนชารจ
 มิฉะนั้นอาจทําใหเครื่องทํางานผิดปกติได
● ชิ้นสวนที่นําไปลางดวยน้ําตองตากลมใหแหงสนิท
 มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดกลิ่นปกติหรือเครื่องทํางานผิดปกติ

หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงาน

อันตราย
● อยาทําใหเกดิการกระแทกอยางรนุแรง เชน ตอกตะปู 

ตีดวยฆอน หรือเหยียบ และอยาโยน
● เก็บใหหางจากเปลวไฟ
● อยาวางที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน บริเวณที่โดนแสงแดด

สองโดยตรง หรือภายในรถที่จอดกลางแจง
● อยาใชแบตเตอรี่อื่นท่ีนอกเหนือจากแบตเตอรี่ที่ใชเฉพาะ

กับเครื่องดูดฝุนน้ีเทานั้น
● อยาวางแบตเตอรี่ในเตาอบไมโครเวฟหรือเตาอบ
● อยาวางไวในน้ําหรือบริเวณพื้นที่เปยกน้ําได

หากของเหลวในแบตเตอรี่เขาตา อยาขยี้ตาและรีบทําความสะอาดตาดวยน้ําสะอาดโดยเร็วที่สุด
ภายหลังทําความสะอาดตา ใหปรึกษาแพทยโดยเร็วที่สุด
อาจกอใหเกิดปญหาทางสายตา

คำเตือน
 ● อยาใชอุปกรณหากแบตเตอรี่ไฟรั่ว เกิดกลิ่นผิดปกติ สีและรูปรางผิดแปลกไปจากปกติ หรือชํารุดจากการรวงหลน ฯลฯ
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความรอนสูง แบตเตอรี่ปริแตก มีควัน หรือกอใหเกิดประกายไฟ ซึ่งเปนสาเหตุใหพื้นเสียหาย

 ● เก็บหางจากมือเด็ก
อาจกอใหเกิดไฟดูดหรือไดรับบาดเจ็บ

หากของเหลวในแบตเตอรี่สัมผัสโดนผิวหนังหรือเสื้อผา ใหรีบทําความสะอาดโดยเร็วดวยน้ําเปลา 
และรีบปรึกษาแพทยโดยเร็วที่สุด
อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง

เกี่ยวกับแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน)

ขอควรระวัง
ชารจในหองอุณหภูมิ 5 - 35 องศาเซลเซียสโดยประมาณ
หากอุณหภูมิภายนอกสูงหรือต่ํากวาที่กลาว แบตเตอรี่อาจไมไดรับการชารจเต็มที่ หรือใชเวลาชารจนานกวาปกติ 
ซึ่งอาจทําใหอายุการใชการแบตเตอรี่ต่ํากวาที่ควรจะเปน

● อยานําแบตเตอรี่ไปใชกับอุปกรณอื่นนอกเหนือจากเครื่องดูดฝุนนี้ 
รวมถึง อยารื้อ เปลี่ยนชิ้นสวน ดัดแปลง หรือชารจแบตเตอรี่
ดวยตัวเอง

● อยาเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยตนเอง นอกจากเปลี่ยน
โดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น

● อยาแตะบริเวณหนาสัมผัสเปนโลหะ หรือลัดวงจรไฟฟา
ดวยโลหะอื่น

● อยาถือหรือเก็บไวพรอมกับสรอยคอโลหะ กิ๊บติดผม เหรียญ
กุญแจ ฯลฯ

มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟรั่ว เกิดความรอนสูง รอยแตก เกิดควันและประกายไฟ ไฟรั่ว หรือไดรับบาดเจ็บ

ห
ม
ายเห

ต
ุเกี่ยวกับ

การใชงาน
ขอควรระวังเพ

ื่อความ
ป
ลอดภัย
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Maintenance

Perform maintenance when you are concerned about dirt.

Wring out a soft cloth soaked with water before wiping.

Stick cleaner, attachments, attachment accessories

Do not use alcohol, cleansers, chemical dust cloths, 

etc. They may cause cracks or discoloration.

Note

Risk of eruption, fire, electric shock, or injury.
● Disconnect the plug of the charging station from the socket 

when performing charging station maintenance.

● Do not use flammable objects, combustibles (thinner, 

benzene), etc.

WARNING

Dust case, filters, cyclone chamber

Fine dust may disperse in the air when performing maintenance. 

Empty the dust case in a well-ventilated environment such as outdoors, or wear a mask and avoid 

breathing in the dust.

Cyclonic cleaners have the advantage of not requiring paper bags, but to clean with high suction 
power, we recommend frequent maintenance.
To clean, we recommend frequent filter maintenance.

Note

Remove the cyclone chamber 
from the dust case

1 Wash the dust case with water.2
● Thoroughly air dry the dust case. 

(The drying time varies depending on the 

environment and the season)

● Attach in the reverse order of removal.

CAUTION
Risk of injury.
You may have unintentionally vacuumed sharp objects such as glass shards or pins. 

Be careful when performing maintenance.

Cyclone chamberDust case

Dust case

Dust case

Risk of injury.
Discontinue operation when performing stick cleaner or handy 

cleaner maintenance.

CAUTION

S
to

w
ing

 the cleaner
M

aintenanceดามจับ และอื่นๆ

ชองระบายลม
 ● อยากีดขวางชองระบายลม
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรืออาจทําใหตัวเครื่องดูดฝุนแบบมือถือและหัวดูดเสียรูปทรง 
เน่ืองจากความรอนสูงเกินไป 

 ● อยาใหรางกายของคุณสัมผัสถูกลมที่ระบายออกมาจากชองระบายลมเปนเวลานาน
มิฉะนั้นอาจทําใหผิวไหมจากความรอนต่ํา

อยาสัมผัสโดน
รางกายของคุณ
เปนเวลา

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 ● ขณะขนยายเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ อยาจับที่ดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบมือถือ
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับอาจหลนลงมา และเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บหรือพื้นเสียหายได

 ● เก็บใหหางจากไฟ
ไฟฟาลัดวงจรอันเน่ืองมาจากตัวเครื่องเสียรูปทรงอาจทําใหเกิดไฟดูด หรือไฟไหมได เปลวไฟอาจลุกลาม
อยางรวดเร็วมาจากชองระบายลม และทําใหเกิดไฟไหมได

 ● อยาวางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับพิงไวในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน
 ● อยาปลอยเครื่องดูดฝุนแบบดามจับทิ้งไวโดยไมระวังในขณะที่วางพิงไว
 ● ตั้งไวบนแทนชารจเมื่อเก็บเครื่อง
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับอาจหลนลงมา และเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บหรือพื้นเสียหายได

 ● หยุดใชงานเครื่องเมื่อจะทําการบํารุงรักษาเครื่องดูดฝุนแบบดามจับหรือเครื่องดูดแบบมือถือ
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

 ● อยาเคลื่อนยายเครื่องดูดฝุนในขณะที่ตั้งไวบนแทนชารจ
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับอาจหลนลงมา และเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บหรือพื้นเสียหายได

 ● เด็กควรไดรับการควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพื่อไมใหมาเลนอุปกรณนี้
 ● อุปกรณนี้ไมไดรับการออกแบบมาสําหรับใชกับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความผิดปกติทางกาย มีความผิดปกติ
ทางดานประสาทสัมผัส หรือทางจิต หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตจะอยูในการควบคุมดูแล หรือ
ใหคําแนะนําในการใชงานอุปกรณนี้ โดยผูที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยของบุคคลดังกลาว

 ● เด็กที่มีอายุไมต่ํากวา 8 ปเทานั้นที่สามารถใชแทนชารจได ใหคําแนะนําอยางเพียงพอ เพื่อใหเด็กสามารถใช
แทนชารจดวยวิธีที่ปลอดภัย และอธิบายใหเขาใจวาเครื่องนี้ไมใชของเลน และตองไมนําไปเลน

 ● แนะนําเด็กๆ วาไมใหพยายามรีชารจแบตเตอรี่แบบรีชารจไมได เพราะอาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได
 ● ตรวจดูความเสียหายของแทนชารจเปนประจํา โดยเฉพาะสาย ปลั๊ก และสวนที่ติดมากับแทนชารจ หากแทน
ชารจชํารุดเสียหายไมควรนํามาใชจนกวาจะซอมเสร็จแลว

ขอควรระวัง

เตาเสียบสายไฟ ปลั๊ก สายไฟ
 ● เมื่อถอดปลั๊ก ใหจับ และดึงที่หัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย
การทําใหสายไฟชํารุดและสายขาดอาจทําใหเกิดไฟดูดหรือไฟไหมได

 ● อยาใชงานในขณะที่สายไฟยังพันอยูรอบแทนชารจ
การทําใหสายไฟชํารุดอาจทําใหเกิดไฟดูด หรือไฟไหมได

หัวดูด
 ● อยากีดขวางหัวดูดและใชงานเครื่องเปนเวลานาน
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหม หรือเครื่องดูดฝุนแบบดามจับและหัวดูดเสียรูปทรงอันเนื่องมาจากเกิดความรอนสูงเกินไป

 ● ถอดหัวดูดออกจากเครื่องดูดฝุนแบบดามจับเมื่อทําการบํารุงรักษา
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

 ● อยาตอช้ินสวนเขากับอุปกรณอื่น
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรืออาจทําใหตัวเครื่องและหัวดูดเสียรูปทรง
อันเนื่องมาจากเกิดความรอนสูงเกินไป 

อยากีดขวาง

จับที่หัวปล๊ัก
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Clean filter
Cyclone chamber

Cyclone chamber

Remove the clean filter from the cyclone chamber.1

Open the cyclone chamber lid.2

Wash the cyclone chamber and cyclone chamber lid with water.3

Thoroughly dry it before closing the cyclone chamber lid.4

CAUTION
Risk of injury.
You may have unintentionally vacuumed 

sharp objects such as glass shards or pins.

Be careful when performing maintenance.

Gently remove the dust stuck 

inside before washing with water.

Note

Release
Release

Lock
Lock

Cyclone chamber lid

Handle

Cyclone chamber Cyclone chamber lid

Release
Lock

Release
Release

Lock
Lock

Cyclone chamber lid

Handle

Adjust the handle with "Release".

Attach in the reverse order of removal.

Maintenance

คำเตือน

เตาเสียบ ปลั๊ก สายไฟ แทนชารจ
 ● ใชเตาเสียบ AC 100-240V
 ● เช็ดฝุน ฯลฯ ออกจากปลั๊กดวยผาแหงเปนครั้งคราว
 ● ตรวจดูวาเสียบปลั๊กแนนสนิทแลว
 ● ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบเมื่อจะทําการบํารุงรักษาแทนชารจ
หากสายไฟชํารุด ควรใหตัวแทนจากศูนยบริการของฮิตาชิเปนผูเปล่ียนสายไฟใหมเทานั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน

 ● อยาทําใหสายไฟชํารุดเสียหาย
[อยาทําใหสายไฟชํารุดเสียหาย พันกัน โคงงอโดยไมจําเปน ถูกดึง บิด พับ หรือวางของหนักทับ ฯลฯ]

 ● อยาใชสายไฟและปลั๊กไฟที่ชํารุดเสียหาย หรือเตาเสียบที่หลวม
 ● อยาใหสายไฟติดอยูในหัวแปรงที่กําลังหมุน
 ● อยาเสียบหรือถอดปลั๊กขณะมือเปยก และอยาแตะหนาสัมผัสของแทนชารจหรือเครื่องดูดฝุน
 ● อยาชารจไฟโดยใชอุปกรณอื่นที่นอกเหนือจากแทนชารจที่มาพรอมกับเครื่องและเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
 ● อยาใชแทนชารจที่ใหมาเพื่อชารจแบตเตอรี่ประเภทอื่น ทั้งแบบชารจได หรือแบบชารจไมได
 ● ในระหวางการชารจ ตองวางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับที่มีแทนชารจในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดดี
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟดูดได

ดามจับ และอ่ืนๆ
 ● อยาจับบริเวณรอบๆ สวนที่กําลังหมุนของดามจับของเครื่องดูดฝุน
แบบดามจับ ขณะพับหรือยืดดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
มิฉะนั้นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

 ● อยาดูดฝุนหรือใชงานใกลกับวัตถุไวไฟ สิ่งที่ติดไฟไดงาย หรือไฟ [น้ํามันกาด, น้ํามัน, 
เชื้อเพลิง, ทินเนอร, น้ํามันเบนซิน, โทนเนอร, กาซไวไฟ (สเปรย), กนบุหรี่ ฯลฯ]

 ● อยาดูดวัตถุที่มีปลายแหลม (เชน เข็มหมุด, เข็มเย็บผา หรือไมจิ้มฟน)
 ● อยาดูดสารที่เปนฟอง เชน น้ํายาซักพรม
 ● อยาลางดวยน้ํา หรือนําไปใชในหองน้ํา (ยกเวนสวนที่สามารถลางดวยน้ําได)
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดระเบิด ไฟไหม ไฟดูด หรือทําใหไดรับบาดเจ็บ

ขอควรระวังเพ
ื่อความ

ป
ลอดภัย
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M
aintenance

Attach the cyclone chamber to the dust case.5

Sponge filter, clean filter

Remove the sponge filter from the 
clean filter.1

Wash the sponge filter with water 
by gently pressing it2

Wash the clean filter with water using the maintenance brush3
● Wash away the dust stuck deep in the folds of the clean 

filter with water.

● After washing, remove excess water and air dry it for 

approx. 24 hours.

(The drying time varies depending on the environment and 

the season)

Attach in the reverse order of removal. → (P.E-13)

Risk of injury.
You may have unintentionally vacuumed sharp objects such 

as glass shards or pins. 

Be careful when performing maintenance.

CAUTION

Attach the sponge filter to the clean filter

Align the  marks of the cyclone chamber 
and clean filter and firmly press all the way

Attach the sponge filter and clean filter to the cyclone chamber4

When attaching the clean filter, align the  marks of the cyclone chamber and clean filter and 
firmly press all the way.

Note

After washing, remove excess water and air dry it for 

approx. 12 hours. 

(The drying time varies depending on the environment 

and the season)

Sponge filter Clean filter

Clean filter

Sponge filter

M
ax

Release
Release

Lock
Lock

Release
Release

Lock
Lock

Sponge filter

Cyclone chamber Clean filter

Adjust the  marks.

 mark

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

100-
240V

สายไฟ
ขั้วของที่ชารจ

ปลั๊กไฟ

เตาเสียบปล๊ักไฟแทนชารจหนาสัมผัส

เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

หนาสัมผัส

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ

ชองระบายลม

หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบ

เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

เคร่ืองดูดฝุนแบบมือถือ

ปุมควบคุมของเคร่ืองดูดฝุนแบบดามจับ

ปุมควบคุมของเคร่ืองดูดฝุนแบบมือถือ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายจากการไดรับบาดเจ็บหรือความเสียหายตอทรัพยสินของผูใช หรือบุคคลอื่น โปรดอานและทําความเขาใจ 
(ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย) โดยละเอียดและปฏิบัติตามอยางถูกวิธี 
■ ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากไมปฏิบัติตามคําแนะนํา และใชงานเครื่องดูดฝุนผิดวิธีถูกแบงไว
 ตามประเภท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้

อันตราย

 ● อยารื้อ ซอมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนเอง
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟร่ัว เกิดความรอนสูง ไฟไหม หรือไดรับบาดเจ็บ
ในการซอมแซม โปรดปรึกษาตัวแทนศูนยบริการของฮิตาชิ

 ● เก็บหนาสัมผัสของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ และแทนชารจใหหางจากน้ําและของเหลวอื่นๆ
แบตเตอรี่ภายในอาจปริแตกและเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑเกิดไฟไหมหรือเครื่องทํางานผิดปกติ

 ● อยาใหหนาสัมผัสของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ และแทนชารจโดนวัตถุที่เปนโลหะ
อยาถือหรือเก็บไวพรอมกับสรอยคอโลหะ กิ๊บติดผม ฯลฯ
แบตเตอรี่อาจลัดวงจรและเปนสาเหตุใหเกิดไฟรั่ว เกิดความรอนสูง ปริแตก หรือไฟไหมได

 ● อยาโยนเขาไปในกองเพลิงหรือใหเครื่องถูกความรอน
แบตเตอรี่ภายในอาจปริแตก และเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมได

ขอความที่เปน "คําเตือนหรือ
ขอความที่ตองระวังในทันที"

"หาม" ขอความที่หามกระทํา

"คําสั่ง"
ขอความที่ตองปฏิบัติตาม

ความหมายของสัญลักษณแสดงขอความที่ "อาจมีอันตรายที่ทําใหบาดเจ็บ
รุนแรงหรือถึงแกชีวิตไดอยางฉับพลัน"

แสดงขอความที่ "อาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรง
และถึงแกชีวิตได"

อันตราย

คำเตือน

แสดงขอความที่ "อาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ
เล็กนอยหรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสินได"ขอควรระวัง

คำเตือน

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือเครื่องขัดของ ใหหยุดใชงานเครื่องทันที

หากมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดควัน ไฟไหม หรือไฟดูด ใหแจงตัวแทนจากศูนยบริการของฮิตาชิเพื่อทําการตรวจสอบและซอมแซมทันที

 ● เครื่องดูดฝุนไมทํางานหลังจากกดปุมควบคุมภายหลัง
การชารจเสร็จสมบูรณ

 ● เครื่องจะเปดและปดเมื่อขยับปลั๊กหรือสายไฟ
 ● เครื่องดูดฝุนหยุดทํางานระหวางการใชงาน

 ● มีเสียงผิดปกติขณะใชงาน
 ● ตัวเครื่องเสียรูปหรือเกิดความรอนผิดปกติ
 ● สายไฟชํารุดหรือเกิดความรอนผิดปกติ
 ● มีกลิ่น "เหม็นไหม"
 ● มีความผิดปกติอื่นๆ
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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.

Wheels

Tweezers

Remove tangled dust using tweezers, etc.

● Perform maintenance when suction power is weak or when you are concerned about dirt.

● We recommend periodic maintenance (about once a month).

Dry Mop Head

Remove tangled dust

Wheels
Crevice nozzle

Crevice nozzle

Brushes

Rotating 
sections

Vacuum stuck dust using the crevice nozzle.

Removing stuck dust

Protective filter

Remove the protective filter 
from the handy cleaner handle1 Gently press and wash with water.2

Protective filter
Handy cleaner handle Protective filter

● Tap to remove excess water 
and air dry it for approx. 12 
hours. (The drying time varies 
depending on the 
environment and the season)

● After it dries, attach it to the 
handy cleaner handle.

● Do not use cleansers, bleach, etc., and do not wash using a washing machine. Also, do not dry it with hot 

air such as that from a hair dryer. This may cause a deterioration in performance, damage, or deformation.

● Gently remove the dust stuck inside before washing with water.

● Do not use a brush other than the supplied maintenance brush. Doing so may cause damage.

● After washing the filters with water, thoroughly air dry them before attaching them. 

Using filters while still wet may cause rapid filter clogging, poor suction and abnormal odors.

● Attach the dust case and filters before operation. 

If any dust enters the motor, the filter inside the cleaner may be clogged and an abnormal sound may be 

generated from the cleaner. In that case, consult with the Hitachi authorized service agent.

● If the vacuum power is weak even after washing the filters with water, the clean filter, etc. may be worn. 

To request replacement, please consult with the Hitachi authorized service agent. 

Note

Maintenance

การใชงานดามจับของเคร่ืองดูดฝุนแบบดามจับ

เมื่อพับดามจับของเคร่ืองดูดฝุนแบบดามจับ

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
อยาจับบริเวณรอบๆ สวนที่หมุนไดของดามจับ
เม่ือจะทำการพับเก็บหรือยกดามจับข้ึนเพื่อใชงาน

คอยๆ หมุนและพับเก็บ
คอยๆ หมุน

ปุมเก็บดามจับ

คำเตือน
สวนท่ีหมุนได

เมื่อยืดดามจับของเคร่ืองดูดฝุนแบบดามจับออกมา
คอยๆ หมุนและยกดามจับข้ึนจนกระท่ังไดยินเสียง "คลิก"

จับที่ดามจับของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ และกดปุมเก็บดามจับ 
เพื่อปลดล็อกดามจับ

1

2

อุปกรณตอเสริม

หัวดูดตามซอก (1 ชิ้น) 

→ (หนา T-11)

หัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุน → (หนา T-11)

แปรง (1 ชิ้น) หัวดูดแบบปรับหมุน (1 ชิ้น)

แปรงทําความสะอาด (1 ชิ้น)

สวนตอประกอบ

หัวดูดฝุนสําหรับพื้นราบ (1 ชิ้น)
แทนชารจ

ฐาน (1 ชิ้น) ขาตั้ง (1 ชิ้น)

ชื่อชิ้น
สวน

และสวน
ป
ระกอบ
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Troubleshooting
M

aintenance
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ub

lesho
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ting

Problem Things to check Instructions Page

Suction power is 

weak.

Emptying the dust case.

Clean the filter.

P.E-16

P.E-18

Remove the dust.

Remove the dust.

Is the dust case full of dust?

Is dust stuck in the filters?

Is dust clogging the cyclone 

chamber inside the dust case?

Is dust clogging the dry mop head?

P.E-17

P.E-18

P.E-12

Set the stick cleaner on the charging 

station for charging.
Is the remaining battery level low? P.E-8

P.E-8

Is the remaining battery level low? P.E-8
Operation stops.

Clean the filter.

After washing, thoroughly air dry the 

filters.

An abnormal odor 

is coming from the 

exhaust.

Is dust clogging the filters, dust 

case, or cyclone chamber?

Are the filters thoroughly dried after 

washing?

If the operating time is particularly short even 

after charging correctly, the battery is exhausted.

Consult with the Hitachi authorized service agent.

Is the battery exhausted? −

−

Set the stick cleaner on the charging 

station for charging.

Set the stick cleaner on the charging station for charging.

The body is abnormally hot. P.E-9Wait for a while before starting operation again.

Did you leave the stick cleaner unattended 

for a long period of time without charging it?

Have you repeatedly charged the battery 

after finishing using the stick cleaner while 

the battery was not completely discharged?

P.E-8
Operating time is 

short even after 

charging.

The battery capacity may be 

temporarily recovering poorly.

Repeat the procedure of using the 

cleaner until the battery is exhausted 

and charging fully 2 or 3 times.

The cleaner does 

not operate.

Is the remaining battery level low?

P.E-14Securely attach it.
Is the handy cleaner securely 

attached to the stick cleaner?

The handy cleaner is malfunctioning.

Consult with the Hitachi authorized service agent.
The indicator lamp flashes in green.

−Detach it from the charging station.Is the cleaner set on the charging station?

The exhaust or handy 

cleaner is warm 

(during operation).

The motor is being cooled via air flow, which is normal.

−

The handy cleaner 

or charging station 

is warm (while 

charging).

It gets warm due to the flow of electrical current to the control circuit, 

which is normal.

P.E-15 to 

P.E-18

P.E-15 to

P.E-18

−

−

Use the cleaner at a room temperature of 0°C or more.Is the room temperature low?

Are the clean filter and dust case 

securely attached?

Is the cyclone chamber lid firmly 

closed?

Securely attach it.
P.E-13

P.E-17

Firmly close it. P.E-16

There is an abnormal 

sound coming from 

around the dust case.

P.E-9Press the stick cleaner control button.Is the handy cleaner control button pressed?

P.E-8
Set the stick cleaner on the charging 

station for charging.
Is the remaining battery level low?The LED lights do 

not turn on or are 

dim

ชื่อชิ้นสวนและสวนประกอบ

แทนชารจ → (หนา T-8)

ไฟสัญญาณ 

→ (หนา T-8, T-9)

ปุมเก็บดามจับ →
(หนา T-3, T-14) ปุมถอดเคร่ืองดูดฝุนแบบมือถือ

→ (หนา T-9)

ปุมกำจัดฝุน → (หนา T-12)

ปุมควบคุมของเคร่ืองดูดฝุน
แบบดามจับ → (หนา T-9)

ดามจับของเคร่ืองดูดฝุน
แบบดามจับ

ปุมถอดหัวดูด

ฐาน สายไฟ

ขาต้ัง ปลั๊กไฟ

สลัก

หัวดูดตามซอก

ชองตอ

ชองดูด

เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ → (หนา T-9, T-11, T-14)

หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบ 
→ (หนา T-10, T-18, T-19)

สลัก

ชองตอ ขาต้ัง

คลิก

เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ → (หนา T-9, T-11, T-14)

กลองเก็บฝุน แผนกรองฟองน้ำ

กลองไซโคลน แผนกรองทำความสะอาด

กลองเก็บฝุน → (หนา T-12, T-13, T-15)

หัวแปรงสำหรับ
ทำความสะอาด

ชองตอ

ชองระบายลม

ดามจับของเคร่ืองดูดฝุนแบบมือถือ
แบตเตอรี่ฝงอยูในดามจับของเคร่ืองดูดฝุน
แบบมือถือ
ปุมควบคุมของเครื่องดูดฝุน

แบบมือถือ → (หนา T-9)

● ตออุปกรณตอเสริมเขากับแทนชารจ
● ตอหัวดูดขนแปรงแบบปรับหมุนเขากับปลายหัวดูดตามซอก
● เสียบขาต้ังเขากับฐาน

หัวดูด
ขนแปรง
แบบปรับหมุน

หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดสามารถ
ตอเขากับชองตอของแทนชารจได

เสียบสลักเขาไปในชองตอของ
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
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Problem Things to check Instructions Page

Is the plug of the charging station 

firmly inserted into the socket?
Firmly insert the plug. P.E-8

Is the stick cleaner securely set on 

the charging station?

Re-set the stick cleaner so that there 

is no gap between the stick cleaner 

and the stand of the charging 

station.

P.E-8

Is the handy cleaner securely 

attached to the stick cleaner?
Securely attach it. P.E-14

Is the battery fully charged?
When fully charged, the indicator 

lamp turns off.
P.E-8

Are the metal contacts of the charging 

station or stick cleaner dirty?

Remove any dirt on the contacts 

with a dry cloth.
−

The indicator lamp 

does not light up 

in red even when 

the stick cleaner 

is set on the 

charging station.

Do not attempt to repair it yourself. 
Please consult with the dealer.

−If the problem persists

When disposing of the product

Li-ion 10

Please check with your municipality and follow recycling regulations.
*Recycling rules may vary depending on the local governing policy.

This product uses a lithium-ion battery.
Lithium-ion batteries are a valuable, recyclable resource.
● The battery is built into the handy cleaner handle.

● The battery is a consumable. If the operating time is particularly short even after fully charged, there is a problem with 

the battery life. 

Also replace the handy cleaner handle.

Perform charging at room temperature 

in the approximate range of 5 to 35°C.
P.E-7

P.E-8
Charging takes a long time, 

or the indicator lamp flashes 

in red when the stick cleaner 

is set on the charging station
Is the room temperature extremely 

low or high?

This is normal because the 

safeguard is operating. When fully 

charged, the indicator lamp turns off.

The cleaner is hot.

Troubleshooting คูมือแนะนำ
การใชงาน

ฮิตาชิ    ไรสาย
เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

PV-XE90
รุน

ขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องดูดฝุนแบบดามจับไรสายของ
ฮิตาชิ
เครื่องดูดฝุนน้ีมีไวสําหรับใชภายในบานเทานั้น 
ไมควรใชเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือ
จากการทําความสะอาด สําหรับการใชงานอยางถูกวิธี โปรดอาน
คูมือการใชงานนี้โดยละเอียดกอนใชงานเครื่องดูดฝุน
เก็บคูมือน้ีไวในท่ีซึ่งงายตอการนํากลับมาอางอิงในอนาคต

สําหรับการใชงานอยางถูกวิธี โปรดอาน 
"ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย" → (หนา T-4 - T-7)

● ชื่อชิ้นสวนและสวนประกอบ ........................
● ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ..................
● หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงาน ......................

T-2
T-4
T-7

สารบัญ
กอนการใชงาน

วิธีการใชงาน

เมื่อทําความสะอาดเสร็จแลว

ภาคผนวก

● การกําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุน .................
• การตรวจสอบขีดสูงสุด ..........................................

• การถอดกลองเก็บฝุน ............................................

• การกําจัดเศษผงในกลองเก็บฝุน ............................

• การทําความสะอาดแผนกรอง................................

● การจัดเก็บเครื่องดูดฝุน ...............................
• วิธีการจัดเก็บ .......................................................

● การบํารุงรักษา .............................................
• เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ, สวนตอประกอบ, อุปกรณตอเสริม ......

• กลองเก็บฝุน, แผนกรอง, กลองไซโคลน ................

• หัวดูดฝุนสําหรับพื้นราบ ........................................

T-12
T-12
T-12
T-12
T-13
T-14
T-14
T-15
T-15
T-15
T-18

● การแกไขปญหา ...........................................
● เมื่อตองการกําจัดผลิตภัณฑ .......................
● ชิ้นสวนที่เปลี่ยนได ......................................
● ขอมูลจําเพาะ ...............................................

T-19
T-20
T-21
T-21

● วิธีการชารจ ..................................................
● วิธีการใชงาน ................................................

• เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ .......................................

• เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ .........................................

● วิธีการทําความสะอาด .................................
• เครื่องดูดฝุนแบบดามจับ .......................................

• เครื่องดูดฝุนแบบมือถือ .........................................

T-8
T-9
T-9
T-9

T-10
T-10
T-11
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Replacement parts

● When replacing the battery, also replace the handy cleaner handle. (The battery is built into the handy cleaner 

handle.)

● Since batteries are consumables, a fee will be charged.

Crevice nozzle Multi angle brush nozzle Maintenance brush

No. PV-BA100-017
crevice nozzle when 
ordering

No. PV-XA100-910
multi angle brush 
nozzle when 
ordering

Clean filter
(with sponge filter)Protective filter

No. PV-XE90 003 (Deep Red)
No. PV-XE90 004 (Pure White)

handy cleaner handle when ordering

No. PV-BA100-005

protective filter 

when ordering

No. PV-BC200-007

clean filter when ordering

Handy cleaner handle

No. CV-SA8-001 
maintenance brush 
SA when ordering

Specifications

Rated voltage

Nominal capacity

Dust collection capacity

Battery

Cordless Stick CleanerProduct name

Cleaner

Charging 
station

Attachments

Dimensions when stored (L × W × H)

Attachment accessories

PV-XE90

DC 18 V

2,000 mAh

0.25 L

Lithium battery (5 cells) (built into handy cleaner handle)

2.5 kg

1.4 kg

High : Approx. 16 minutes 

Standard: Approx. 45 minutes
(At full charge, new battery, 20°C)

170 mm × 270 mm × 1,100 mm

420 mm × 115 mm × 127 mm

AC 100-240 V 50-60 Hz 0.25-0.14 A

DC 21.4 V 0.6 A

Approx. 4 hours (depends on conditions such as room temperature and usage duration)

1.2 m

205 mm × 280 mm × 340 mm

1.2 kg

Model name

Input

Output

Charge time

Cord length

Outer dimensions (L × W × H)

Weight

Dry mop head ................................................1 pc.

Charging station (base, stand) ............... 1 pc. each

205 mm × 280 mm × 1,150 mm

Dimensions when stored (with stick cleaner handle folded) (L× W× H) 250 mm × 280 mm × 685 mm

Crevice nozzle ..............1 pc.

Multi angle brush nozzle ......1 pc.

Stick cleaner

Handy cleaner

Stick cleaner (L x W x H)

Handy cleaner (L x W x H)

Weight

Continuous operating time

Dimensions

Maintenance brush ..............1 pc.
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