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เครือ่งดดูฝุน่ไร้สาย 
โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านนีอ้ยา่งละเอยีดกอ่นใชเ้ครือ่งดดูฝุน่และ

โปรดเกบ็คูม่อือยา่งถกูตอ้งเพ่ือใชอ้า้งองิในอนาคต
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คาํนาํ
      

      ขอขอบคณุสาํหรับความไว้วางใจทีค่ณุมีตอ่แบรนด ์Dibea และ ซือ้เครือ่งดดูฝุน่ไรส้าย

ของเรา เราหวงัวา่คณุจะมีความสุขและเพลดิเพลนิกบัผลติภณัฑข์องเรา ! โปรดอา่นคู่มอื

การใชง้านนีอ้ยา่งละเอียดเพ่ือให้เขา้ใจการทํางานของผลิตภณัฑ์นี ้และ สามารถใชผ้ลติภณัฑ์

นีอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ

      คู่มือการใช้งานเล่มนีป้ระกอบด้วยข้อมูลล่าสุด ณ เวลาทีพิ่มพ์ เราจะรับผิดชอบอย่าง

เต็มที ่สําหรับการแก้ไข เพ่ิมเติม การตีความและคําอธิบายของคู่มือนี ้กลยุทธ์ของ บริษัท 

ของเราคือการอัพเกรดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดังนัน้เราขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงผลิตภัณฑ์หลังจากพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า หากมีคําถามหรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราโปรดส่งอีเมลถึงเราที ่

allaboutbot.thailand@gmail.com
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Special declaration 

หมายเหตุ: เครือ่งดูดฝุน่นีม้ีไว้สําหรับการใช้งานภายในบ้านเรือนและจะต้องไม่นํา
ไปใช้ในโรงงานหรือสถานทีป่ระกอบธุรกิจอืน่ๆ

    คูม่อืการใช้งานและใบรบัประกนัเป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัทและผูใ้ชง้านผลิตภณัฑ ์เรือ่งการ

ยกเลิกการรับประกันของผลิตภัณฑ์ และ สิทธิและหน้าที่ในระหว่างการบริการหลังการขาย

โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน อยา่งรอบคอบกอ่นทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑ ์หากเครือ่งดดูฝุน่เสยีหายเนือ่งจาก

การละเมิดหรอื ความประมาทเลินเล่อ และการใช้งานอย่างไมเ่หมาะสม หรือการใช้อุปกรณเ์สรมิ

อย่างผิดวิธีจากโรงงาน ผู้ใช้จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับบริการหลังการขายและการรับประกันจะ

ถกูปฏเิสธ โดยศนูยบ์รกิาร Autobot หรือบรษัิท โรบอท เมคเกอร ์จาํกดั นอกจากนีสิ้ง่พิมพ์นี้

ไมอ่นญุาต ให้มกีารพิมพ์ซํ้า หรือเกบ็ไว้ในระบบการสืบคน้ใดๆ ทัง้สิน้ หรือเผยแพรใ่นรปูแบบอืน่ๆ

โดยไมไ่ดรั้บการอนุญาตของ บริษทัฯ
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Guidelines on safe use

คําเตือน:
วิธีลดความเสีย่งจากการเกิดไฟฟา้ช็อต ไหม้ หรือการบาดเจ็บ
สังเกตกฎข้างต้น

Power supply

During using  

 
 
 

โปรดปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและความปลอดภัยขัน้พ้ืนฐานระหว่างการใช้งาน

(โปรดอ่านคําแนะนําด้านความปลอดภัยต่อไปนีอ้ย่างถีถ่้วนก่อนใช้งาน):

การจ่ายไฟ
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม 29.6V DC และห้ามใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่น 
หรือ ดัดแปลงหรือแก้ไข 
- ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในแบตเตอรี่ โปรดหยุดใช้งาานทันที และติดต่อฝา่ยบริการ
หลังการขายของเรา
- เมื่อเสียบหรือถอดสายไฟเข้า โปรดจับที่ฐานของปลั๊กไฟ เพ่ือหลีกเลี่ยงแรงดึงหรือแรงบิด 
ที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อปลั๊กไฟ

ขณะใช้งาน
1. กรุณาอย่าใช้เครื่องนี้กลางแจ้งหรือในที่ชื้นหรือจับด้วยมือเปียก
2. หากเครื่องชํารุดเนื่องจากการชนหรือล้ม หรือตกลงไปในนํ้า โปรดหยุดใช้งานและส่งไปยัง
ศูนย์บริการให้ตรวจสอบ
3. อย่าใช้เครื่องดูดฝุน่ ดูดวัตถุขนาดใหญ่เกิดช่องดูด ที่อาจทําให้เกิดการตันหรือขวางช่องดูด
4. เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในระหว่างการใช้งาน โปรดระวัง เส้นผม เสื้อผ้า นิ้วมือและส่วนอื่นๆ 
ของร่างกาย ให้ห่างจากหัวดูด หรือช่องดูด หรือส่วนที่ขยับเคลื่อนได้
5. ห้ามดูดขยะหรือวัตถุต่างที่กําลังติดไฟหรือกําลังเผาไหม้ หรือวัตถุที่กําลังร้อนและอาจทําให้ไหม้
ได้ เช่น ขี้เถาบุหรี่ หรือก้นบุหรี่ที่กําลังลุกไหม้ ฯลฯ
6. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุน่ในการทําความสะอาดสารไวไฟหรือนํ้ามันต่างๆ เช่น นํ้ามันเบนซิน หรือ 
นํ้ามันก๊าด แอลกอฮอล์ ผงซักฟอก ฯลฯ
7. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุน่ก่อนติดตั้งแผ่นกรอง
8. กรุณาปิดเครื่องก่อนเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
9. เก็บเครื่องดูดฝุน่ไว้ในอาคาร บ้านเรือน และใช้ในห้องที่พ้ืนแห้งเท่านั้น
10. ห้ามใช้แบตเตอร์รี่ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทจัดหาให้
11. ห้ามใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคู่มือ
12. อย่าใช้เครื่องดูดฝุน่เป็นของเล่น หากมีเด็กในสภาพแวดล้อมที่ใช้
โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับการใช้งาน เพ่ือความปลอดภัย
13. ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานบนบันได หรือสถานที่สูง
14. เพ่ือปอ้งกนัการบาดเจบ็และอบุตัเิหตกุรณุาตดิตอ่กบัศนูยบ์รกิารเพ่ือซอ่มแซมหากเครือ่งดดูฝุน่เสยีหาย
15. กรณุาใชเ้ครือ่งดดูฝุน่อย่างถกูตอ้งตามคูม่อื และกรณุาใชอุ้ปกรณเ์สรมิจากบรษิทัฯ แนะนาํเทา่นัน้



ตัวเครือ่งและอุปกรณ์เสริม
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กล่องเก็บฝุน่

ปุม่ล็อคกล่องเก็บฝุน่

ตัวล็อคท่อยาว

ปุม่ล็อคหัวแปรงหลัก

ปุม่ล็อคของแบตเตอร์รี่

ปุม่ปรับระดับความแรง

ส่วนของแบตเตอร์รี่

 ปุม่เปิด/ปิด

หัวแปรงหลักและแปรงหลัก

ตัวแขวงผนัง หัวดูดเตียง หัวดูด 2-in-1 ที่ชาร์จหัวดูดในรถ
และที่แคบ 

ท่อยาว

ตัวเครื่อง

ปุม่ปลดกล่องเก็บฝุน่

คําแนะนําส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ตัวเครือ่งและอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมอืน่ๆ



การติดตัง้และการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
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   扁吸安装
   

การติดตัง้หัวดูดฝุน่หลัก

การติดตัง้ท่อยาวกับหัวดูดฝุน่หลัก

ตามตัวอย่างในรูป ใส่หัวดูดหลักไปที่ช่องต่อท่อยาวในด้านที่ถูกต้อง และดันเบาๆ จะได้ยินเสียง“
คลิก” เมื่อติดตั้งถูกต้อง (สําหรับการถอดชิ้นส่วนเพียงแค่กดปุม่ล็อคตามท่ีแสดงในรูปและดึงลงมา)

- ตามตัวอย่างในรูป ต่อท่อยาวที่ประกอบกับหัวแปรงหลัก และต่อเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุน่ในด้านที่ถูกต้อง 
และ ตัวหวัแปรงหลกัจะสามารถเริม่ใช้งานได ้ก็ตอ่เมือ่เชือ่มต่อตัวเครือ่งดูดฝุน่ 
(ถา้ตดิตัง้เคร่ืองสาํเรจ็จะไดยิ้นเสยีง “คลิก”) และสามารถเปลีย่นหวัแปรงขดัพ้ืนหรอือปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ 
ในดา้นปลายอกีขา้ง (ดังแสดงในรูป):

การตดิตัง้หวัดูดในรถและทีแ่คบ

ตามตวัอยา่งในรปู ตอ่หัวดดูในรถใหเ้ขา้กับตัวเครือ่งและดนัมนัเบาๆ จะไดย้นิเสยีง“ คลกิ” เมือ่ติดตัง้ถกูตอ้ง
(สําหรบัการถอดชิน้สว่นเพียงแค่กดปุม่ลอ็คตามทีแ่สดงในรูปและดงึลงมา)



การติดตัง้การถอดประกอบและวิธีการใช้งาน
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วิธีติดตั้งและถอดถังเก็บฝุน่

①

②
③

low gear 

blue

middle gear

purple

high gear

red

①

③

วิธีถอดถังเก็บฝุน่ โดยการดันปุน่กดด้านล่างตัวเครื่องไปข้างหน้าและฝาถังเก็บฝุน่จะปรากฏขึ้น 
แล้วหมุนชุดถ้วยฝุน่ทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือถอดถ้วยฝุน่

เริม่ต้นการใช้การเครือ่ง
วิธีปรับระดับความแรง

เชือ่มต่ออะแดปเตอร์
กับทีช่าร์จ

หลักจากติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว
กดปุม่เปิดปิด เพ่ือเริ่มทํางาน
(ตามดังรูป)

ระดับความแรงมี 3 ระดับ สามารถเลือก
ใช้ได้ตามต้องการโดยการกดปุม่ปรับ
ความแดง ปุม่ที่ด้านบนของตัวเครื่องจะมี
ไฟแสดงสถานะ LED สามดวงที่ปุม่: ไฟ
แสดงสถานะสีนํ้าเงิน สําหรับระดับตํ่า;
สีชม-พูม่วง ไฟแสดงสถานะสําหรับระดับกลาง;
และไฟแสดงสถานะสีแดงสําหรับสูงสุด (ดังแสดงในรูป)

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับที่ชาร์จ และ
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเพ่ือเริ่มต้นการ
ชาร์จไฟ (ดังแสดงในรูป)
ไฟแสดงสถานะทั้งสามดวงจะกะพริบเมื่อ
เครื่องกําลังชาร์จไฟ และถ้าชาร์จจนเต็ม
ไฟจะหยุดกระพริบ



การใช้อุปกรณ์เสริม
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ตัวอย่างของการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างสถานการณ์ทีเ่หมาะกับการใช้งาน 

ตัวอย่างสถานการณ์ทีเ่หมาะกับการใช้งาน

ตัวอย่างสถานการณ์ทีเ่หมาะกับการใช้งาน

การแนะนําและวิธีการใช้อุปกรณ์เสริม

เหมาะสําหรบัทําความสะอาดพ้ืนผิวทีม่คีวามแขง็ เชน่ พ้ืนไม ้เซรามกิ กระเบือ้งและพรมขนสัน้
สามารถกาํจดัฝุน่ได้อยา่งรวดเร็วดว้ยมอเตอร์อิสระในตวัและผา้พลฌัขนาดใหญ ่และแปรงหลกัท่ีหมนุดว้ย
ความเรว็สูง
การทําความสะอาดที่ยืดหยุ่นและครบถ้วนทุกตารางนิ้วจากการหมุนของแปรงปัดพ้ืนในแนวนอน
 (270°) และแนวตั้ง (90 °)
ไฟ LED ด้านหนา้เป็นตัวช่วยในการมองเห็น เพ่ือการทาํความสะอาดตามขอบมุมท่ีเขา้ถงึยาก เชน่ใตโ้ซฟา

ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย สะดวกต่อการทําการความสะอาดในหลายรูปแบบ ข้อต่อแบบปุม่เดียวจบ 
ง่ายสําหรับการถอดทําความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวดูด
ง่ายต่อการทําความสะอาดสถานที่สูงเช่นหลังคาเครื่องปรับอากาศและผ้าม่านเนื่องจาก 
สามารถจับคู่กับหัวแปรงที่แตกต่างกันได้

เหมาะสําหรบัทําความสะอาดผ้า เชน่ ฟูกและโซฟา

เหมาะสําหรบัการทําความสะอาดตาํแหนง่ทีต่อ้งใชแ้ปรงทาํความสะอาดเป็นตัวชว่ย 
เช่น ผ้ามา่น, อปุกรณ์ตกแตง่ภายในรถยนต์ และเครือ่งปรบัอากาศ

เหมาะสําหรบัทําความสะอาดตาํแหนง่แคบ ๆ ตา่ง ๆ ไม่วา่จะในบา้นหรอืวา่ในรถ

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อิสระในตัว และลูกกลิ้งหมุนได้
ด้วยความเร็วสูง เพ่ิมความสามารถในการทําความสะอาดอนุภาคขนาดเล็ด 
เช่น ละอองฝุน่ เส้นผม และสารก่อภูมิแพ้

สามารถทําความสะอาดได้ตามขอบมุมที่เข้าถึงยาก เช่น ขอบของโซฟา อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถ
และอื่นๆ ที่เครื่องดูดฝุน่ทัวไปไม่สามารถเข้าถึงได้

แปรงปัดที่สามารถขยายได้ด้วยการทํางานเพียงปุม่เดียวสามารถดูดฝุน่และทําความสะอาดพร้อมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แปรงขนที่บางและนุ่มสามารถทําความสะอาดได้อย่างลํ้าลึกถึงขอบมุมของใช้ในครัวเรือนต่างๆ
เช่น ผ้าม่านและโซฟา
แปรงขนละเอียดสามารถทําความสะอาดซอกหรือร่องขนาดเล็ก เช่น คีย์บอร์ด
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การจัดเก็บรายวัน

การทําความสะอาดเครือ่ง

 

หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน กรุณาวางเครื่องในที่แห้งและเย็นและหลีกเลี่ยงการโดน แสงแดดหรอืความชืน้โดยตรง

 

 

ดังที่แสดงในรูปให้นําส่วนกรองด้านบนของถ้วยฝุน่และทําความสะอาดด้วยผ้านุ่ม แปรงสําหรับทําความสะอาด 
หรือวางถ้วยในนํ้าอุ่นสําหรับทําความสะอาด ก่อนใช้งานต่อไปโปรดตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าถ้วยฝุน่และไส้กรองแห้ง 
(สามารถล้างทําความสะอาดฟลิเตอร์ได้เมื่อแรงดูดลงลง)

 
     กดปุม่ใต้ตัวเครื่องไปด้านหน้า หลังจากนั้นถังเก็บฝุน่จะเด้งออกมา (โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้งก่อนหน้า) 

ทําให้ง่ายต่อการใส่ภาชนะเก็บฝุน่ลงในถังขยะสําหรับกําจัดฝุน่
ดังที่แสดงในรูปกดปุม่ล็อคด้านล่างของถ้วยเก็บฝุน่เพ่ือเปิดฝาครอบถ้วยและนําฝุน่ด้านในไปทิ้งโปรดแยกฝุน่ผง
ออกจากตัวเครื่อง (อ้างอิงจากการติดตั้งก่อนหน้านี้คําแนะนํา)

 
     

เปลีย่นหรือทําความสะอาดตวักรอง HEPA

 
หมายเหตุ: ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตัง้ตัวกรองทัง้หมด
ในตําแหน่งทีถู่กต้อง

①

②

③

3

ระหว่างการใช้งาน
กรุณาอย่าเข้าใกล้เครื่องทําความร้อน เช่น หม้อนํ้า
ก่อนใช้งาน
เพ่ือปอ้งกันความเสียหายที่เกิดจากการชน โปรดเคลื่อนวัตถุที่มีขนาดใหญ่และคมออกจากพ้ืนที่ทําความสะอาด
ก่อนการใช้งาน 
ห้ามใช้กับวัตถุหรือของเหลวทีต่ิดไฟได้เช่นนํ้ามันเบนซิน บุหรี ่หรือแอลกอฮอล์
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S/N 

1

2

3

4

เครื่องไม่ทํางาน

ดูดฝุน่ไม่ขึ้นหรือลมไม่แรง
suction power

ฝุน่เล็ดลอดออกจากถังฝุน่

ไม่สามารถดูดฝุน่ได้หลังจาก
ต่อกับหัวดูดฝุน่
 

แบตเตอร์รีไ่ฟหมด

1. ถงัฝุน่รวมถงึฟวิเตอร์ตวักรองอืน่ๆ 
เต็มไปด้วยฝุน่

2. แบตเตอร์รีมี่ไฟน้อย

1. ฝาถังฝุน่ ถังฝุน่รวมถึงฟวิเตอร์ตัวกรอง
อื่นๆ เต็มไปด้วยฝุน่  

2. แบตเตอร์รีมี่ไฟน้อย

1. ตวัแบตเตอรร์ีต่อ่ไม่แน่นกบัตวัเคร่ือง 
2. ถังฝุน่ตอ่ไม่แนน่ หรอืมีฝุน่เยอะ

โปรดตรวจสอบว่าตวัเครือ่งได้รับการชารจ์
อยา่งถูกวิธีหรือไหม

1. ทําความสะอาดถังฝุน่
2. ชาร์จไฟใหถู้กวธีิ

2. ชาร์จไฟให้ถกูวิธี

หากไฟ LED สามดวงบนก้อนแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นสีแดงและกระพริบ 
อาจมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

1. ทําความสะอาดถังฝุน่ และติดตัง้ให้ถูกต้อง

2. ทําความสะอาดถังเกบ็ฝุน่และถอดถังฝุน่ 
และประกอบเข้าไปใหม่

1. ตรวจสอบ ตัวแบตเตอร์รี่อีกครั้งว่าต่อ
แน่นกับตัวเครื่องดีแล้ว

อาการ สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ วิธีแก้ไขเบื้องต้น

 
ไฟแสดงสัญลักษณ์ของข้อผิดพลาดทัว่ไป 

เมื่อมอเตอร์โฮสต์ถูกสิ่งแปลกปลอมปิดกั้น เครื่องอาจทํางานเป็นระยะเป็นรูปแบบ“ การหายใจ” สี่รูปแบบและปิดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ กรุณาเริ่มต้นใหม่หลังจากได้นําสิ่งแปลกปลอมออกจากเครื่องเรียบร้อยแล้ว

กําลังไฟ

ความจุของถังเก็บฝุน่

ความจุแบตเตอรี่

เวลาในการชาร์จ

ระดับเสียง

ขนาด
 

นํ้าหนัก (สุทธิ / นํ้าหนักรวม)

400W

Li-ion 2000mAh 29.6V

2~3H

75dB

1172×256×217

2.5kg/3.8kg

500ml

Common faults and solutions

รายละเอียดของตัวสินค้า

หลังจากกดปุม่สวทิชน์านเกนิ 6 วินาทีเครือ่งจะหยดุทาํงานโดยอตัโนมติัและไฟ LED สามดวงเปลีย่นเป็น
สแีดงและกะพรบิ กดปุม่สวติชอี์กครัง้เพ่ือเร่ิมตน้การทํางานของเครือ่ง
หากมสีิง่แปลกปลอมติดทีแ่ปรงขัดพ้ืน เครือ่งจะไม่ถกูปิดโดยอตัโนมัต ิแต่ไฟ LED สามดวงจะเปลีย่นเป็น
สแีดงและกระพริบ ปิดเครือ่งและเอาสิง่แปลกปลอมออก หลงัจากนัน้กดปุม่สวติชอี์กครัง้เพ่ือเริม่การทาํงาน

เครื่องจะลัดวงจรและปิดโดยอัตโนมัติหลังจากดูดของเหลวไฟ LED สามดวงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและ
กระพริบอย่างรวดเร็ว โปรดอย่าเปิด/ปิดเครื่องซํ้าๆ กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกเพ่ือชาร์จและรีสตาร์ท
เครื่องหลังจากแก้ไขปัญหา

หากอุณหภมิูภายในของเครือ่งสงูเกนิไปเครือ่งจะเริม่กระบวนการปอ้งกนัความรอ้นสงูเกนิไป เครือ่งจะถูก
ปิดโดยอัตโนมัตแิละไฟ LED สามดวงเปลีย่นเป็นสแีดงและกระพรบิ กรุณารีสตาร์ทเครือ่งหลงัจากเครือ่ง
มอุีณหภมิูเยน็ลงจนหายเป็นปกติ
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