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1.ข�อมูลด�านความปลอดภัย
1.1 ข�อควรระวังสำหรับการใช�งาน

กรุณาทำตามข้ันตอนเหล�านี้เพ�่อความปลอดภัยของท�าน

* อ�านคู�มือการทำงานอย�างละเอียดและทำตามคำแนะนำก�อนเร��มการใช�งาน

* กรุณาเก็บคู�มือในที่ปลอดภัย เผื่อท�านต�องการหารายละเอียดในภายภาคหน�า

* หากท�านต�องการส�งต�อหุ�นยนต�นี้ให�กับบุคคลที่สาม กรุณาแนบคู�มือการใช�งานไปด�วย

* การกระทำการใดที่ไม�เป�นไปตามที่แจ�งในคู�มือ อาจก�อให�เกิดอันตรายต�อตัวท�านหร�อตัวส�นค�า

1.2 การป�องกันเพ�่อความปลอดภัย

ส�นค�าชิ�นนี้สามารถใช�งานกับสายชาร�จและแท�นทำความสะอาดที่มากับตัวเคร�่องเท�านั้น 
การเชื่อมต�อกับอุปกรณ�ที่ไม�ได�มากับตัวเคร�่องอาจต�อให�เกิดความเส�ยหาย ไฟฟ�าช็อต หร�อไฟฟ�าลัดวงจรได�

หากหุ�นยนต� แท�นทำความสะอาดและอุปกรณ�อื่นๆชำรุดเส�ยหาย กรุณาหยุดใช�งานและติดต�อเจ�าหน�าที่

กรุณาดึงปลั๊กออกก�อนเร��มทำการซ�อมแซมทุกครั้ง

กรุณาอย�าจับปลั๊กไฟหร�อส�นค�าขณะที่มือท�านเป�ยกอยู� อาจทำให�เกิดไฟฟ�าช็อตได�

หากสายไฟเกิดการชำรุดหร�อเส�ยหาย กรุณาเปล�่ยนใหม�เพ�่อป�องกันอันตราย

กรุณาระวังอย�าให�เส�้อผ�า หร�ออวัยวะ เช�น เส�นผมหร�อนิ�ว ไปติดกับแปรงช�องดูดหร�อล�อของหุ�นยนต�

เพราะอาจทำให�เกิดการบาดเจ็บได�

อย�าวางส�นค�าไว�ใกล�กับไฟหร�อวัสดุติดไฟง�าย

หากท�านทำคู�มือหาย กรุณาติดต�อกับศูนย�บร�การเพ�่อขอคู�มือการใช�งานอีกครั้ง

ส�นค�านี้ไม�ได�ถูกออกแบบให�ใช�กับ

พ�้นที่ภายนอกบ�านหร�ออาคาร

กรุณาอย�าใช�หุ�นยนต�ดูดวัสดุมีคม เช�น

เศษแก�ว เศษเล็บ เพ�่อป�องกันการเส�ยหาย

ที่อาจเกิดกับตัวส�นค�า

ข�อควรระวัง



หล�กเล�่ยงการใช�ส�นค�าในพ�้นที่ที่อาจเส�่ยงต�อการ

ตกกระแทกโดยไม�มีรั้วหร�อแถบแม�เหล็กป�องกัน 

เพราะส�นค�าอาจเส�่ยงต�อการตกกระแทกซึ่งอาจ

ก��อให�เกิดความเส�ยหายต�อตัวบุคคลและส�นค�าได�

กรุณาป�ดเคร�่องหากจะไม�ใช�ส�นค�าเป�นเวลานาน

เพ�่อป�องกันการเส�่อมของแบตเตอร�ร�่ และใช�แบตเตอร�ร�่

ที่ได�มาตรฐานจากโรงงานเท�านั้น

กรุณาถอดปลั๊กออกทุกครั้ง

หากไม�ได�ใช�ส�นค�าเป�นเวลานาน

ห�ามใช�ส�นค�ากับวัตถุไวไฟ 

หร�อง�ายต�อการประทุ

1.3 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

1. เด็กอายุต่ำกว�า 8 ป� ผู�มีข�อบกพร�องทางร�างกายและสติป�ญญา ไม�อนุญาตให�ใช�ส�นค�านี้โดยไม�มีผู�ใหญ�ดูแล 

ผู�ขาดประสบการณ�และความรู�ไม�อนุญาตให�ทำความสะอาดหร�อแกะซ�อมตัวเคร�่องของส�นค�าชนิดนี้เองโดยขาดคำแนะนำ

2. ไม�ควรให�เด็กเล�นกับพลาสติดครอบตัวเคร�่องเพ�ยงลำพัง เพราะมีความเส�่ยงจะก�อให�เกิดอุบัติเหตุที่ทำให�ขาดอากาศหายใจ

1.4 แบตเตอร�ร�่
1. ส�นค�าชนิดนี้ใช�ได�กับแบตเตอร�ร�่ที่ได�รับการรับรองของทางโรงงานเท�านั้น

2. กรุณาแกะแบตเตอร�ร�่ออกเพ�่อแยกขยะ ก�อนจะทิ�งส�นค�าได�

3. หากท�านต�องการเปล�่ยนแบตเตอร�ร�่ กรุณาติดต�อศูนย�บร�การ การใช�แบตเตอร�ร�่ที่ไม�ได�มาตรฐาน 

อาจก�อให�เกิดป�ญหาด�านความปลอดภัย

4. หากของเหลวในแบตเตอร�ร�่รั่ว กรุณาระวังอย�าให�ของเหลวติดกับผิวหนังหร�อเส�้อผ�า

 และต�องเช็ดออกด�วยผ�าแห�งทันที ก�อนนำส�งส�นค�าไปศูนย�ร�ไซเคิล

5. กรุณาทิ�งแบตเตอร�ร�่ตามสถานที่ที่ระบุไว�ให� เนื่องจากแบตเตอร�ร�่มีส�วนผสมที่อันตรายต�อสภาพแวดล�อม 

กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบการดูแลส��งแวดล�อม และทิ�งแบตเตอร�ร�่กันศูนย�ทำลายที่ได�รับการรับรองเท�านั้น

1.5 พ�้นผิวที่เหมาะกับการใช�หุ�นยนต�ทำความสะอาด

The product is designed for :

พ�้นไม� พ�้นเซรามิค พรมขนสั้น

การป�องกันเพ�่อความปลอดภัย

1. ส�นค�าชิ�นนี้สามารถใช�งานกับสายชาร�จและแท�นทำความสะอาดที่มากับตัวเคร�่องเท�านั้น การเชื่อมต�อกับอุปกรณ�ที่ไม�ได�มากับตัวเคร�่องอาจต�อให�เกิดความเส�ยหาย 

ไฟฟ�าช็อต หร�อไฟฟ�าลัดวงจรได�

2. หากหุ�นยนต� แท�นทำความสะอาดและอุปกรณ�อื่น ๆ ชำรุดเส�ยหาย กรุณาหยุดใช�งานและติดต�อเจ�าหน�าที่



2. ส�วนประกอบในกล�องผล�ตภัณฑ�

2.1 Product and accessories

2.2 รูปส�นค�า

รูปส�นค�าจากด�านบน

พลาสติกครอบเลเซอร�
พลาสติกครอบตัวเคร�่อง

ปุ�มเป�ด/ป�ด

กันชน

รูปส�นค�าจากด�านล�าง 

แท�นสำหรับถูพ�้น

แปรงป�ดหลัก 

ล�อหน�า  

ล�อ

เซ็นเซอร�

แปรงป�ดข�าง

รูปส�นค�าจากด�านข�าง 

ตัวร�ดน้ำทำความสะอาดตัวถู 

แทงค�น้ำสกปรก

 แทงค�น้ำสะอาด

แท�นกรองน้ำสกปรกแท�นทำความสะอาดตัวถู

แท�นชาร�จ

หุ�นยนต� แท�นทำความสะอาด สายชาร�จ 

ถุงฝุ�น

คู�มือ แปรงป�ดข�าง

ผ�าถู แปรงทำความสะอาด
แปรงตัดเส�นผม

แปรงป�ดหลัก แก�วน้ำ

Manuals



3.การติดตั้งส�นค�า
1. กรุณาวางแท�นทำความสะอาดกับพ�้นเร�ยบ และตั้งพ�งกับ

กำแพง ก�อนการวางแท�นทำความสะอาด กรุณาทำความสะอาด

พ�้นที่โดยรอบ หลังจากนั้นให�วางแท�นทำความสะอาดลงไปโดย

ให�ติดกับพ�้นอย�างแน�นหนา และเส�ยบสายชาร�จเข�ากับตัวแท�น

ทำความสะอาดต�อสายชาร�จเข�ากับเต�ารับ

Note: แท�นทำความสะอาดไม�ควรวางบนพ�้นพรม และกรุณาอย�าเคล�่อนย�ายแท�นทำความสะอาดในระหว�างการทำความสะอาด 

มิเช�นนั้น หุ�นยนต�จะไม�สามารถกลับเข�าแท�นเพ�่อชาร�จไฟและทำความสะอาดได�.

1. วางแท�นทำความสะอาดบนพ�้นเร�ยบและตั้งพ�งกับกำแพง 1 เมตร

หน�าแท�นทำความสะอาด และ 0.5 เมตรของด�านซ�ายและด�านขวา 

ไม�ควรมีส��งของวางไว� เพราะอาจทำให�หุ�นยนต�ไม�สามารถ

เข�าแท�นชาร�จได�

2. เส�ยบปลั๊กไฟเข�ากับแท�นชาร�จ กรุณาเก็บสายไฟให�เร�ยบร�อย

เพ�่อป�องกันหุ�นยนต�ดูดสายไฟเข�าไประหว�างการทำงาน

More than 0.5 meter

More than 

0.5 meter

More than 1 meter

4.1 การใช�งานเบื้องต�น

4.คู�มือการใช�งาน

 ปุ�ม Power buttonปุ�ม Function 

Reset



Standby 

กดปุ�ม Power ค�างเป�นเวลา 3 ว�นาที

จนกว�าไฟจะติด

ป�ดเคร�่อง

กดปุ�ม Power ค�าง 3 ว�นาที

สำหรับการป�ดเคร�่องแบบปกติ และ 

กดปุ�ม Power ค�าง 15 ว�นาทีสำหรับการ

Forced Shutdown

การทำความสะอาดเฉพาะจ�ด

กดปุ�ม Power ค�าง 3 ว�นาที

 เพ�่อเข�าสู�โหมดการทำความสะอาดแบบเฉพาะจ�ด

ความสะอาดแบบอัตโนมัต

หากเคร�่องอยู�ในสถานะแสตนบายด� 

กดปุ�ม Power หนึ่งครั้งเพ�่อเร��มต�น

การทำความสะอาด

การตัดไฟ

กดปุ�ม Reset ค�างไว� 3 ว�นาทีเพ�่อตัดไฟ

การชาร�จแบบอัตโนมัติ

หากเคร�่องอยู�ในสถานะแสตนบายด� 

กดปุ�ม Function หนึ่งครั้งเพ�่อ

เข�าสู�โหมดการชาร�จ

Tips:

หุ�นยนต�ชนิดนี้สามารถออกแบบแผนที่และวางแผนการเดินได�เอง หากท�านยกหุ�นยนต�ไปวางที่อื่นในขณะทำงาน หุ�นยนต�จะเกิดอาการค�างเนื่องจาก

ต�องสร�างแผนที่และออกแบบการเดินใหม� เพ�่อให�หุ�นยนต�ทำความสะอาดได�อย�างดีที่สุด กรุณาอย�าเคล�่อนย�ายหุ�นยนต�ขณะทำงาน

หุ�นยนต�ชนิดนี้อาจมีการหยุดค�างของการทำงาน เพ�่อคำนวณหาเส�นทางการเดินที่ดีที่สุด ซึ่งความบ�อยและระยะเวลาในการหยุดข�้น

อยู�กับสภาพแวดล�อมในบ�านของท�าน

4.2 การชาร�จ

4.2.1 ชาร�จแบบ Manual

1.ชาร�จโดยการใช�แท�นทำความสะอาด

กรุณ�ต�อปลั๊กไฟเข�ากับแท�นทำความสะอาด และวางเคร�่องลงบนแท�น

ทำความสะอาด (หากไฟส�ส�มติดแปลว�าหุ�นยนต�กำลังชาร�จ)

Notes:

1. หากส�นค�าหยุดทำความและอยู�ห�างจากแท�นทำความสะอาดมากกว�า 10 นาที หุ�นยนต�จะเข�าสู� Sleep mode

2. หากแบตเตอร�ร�่เหล�อน�อยกว�า 5% หุ�นยนต�จะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ

2. ชาร�จโดยการใช� APP

ต�อหุ�นยนต�เข�ากับแอพ และกดปุ�ม “กลับไปชาร�จ” หุ�นยนต�จะว��งกลับไป

หาแท�นทำความสะอาดและชาร�จตัวเอง



4.2.2 ชาร�จแบบอัตโนมัติ

หากแบตเตอร�ร�่เหล�อน�อยกว�า 15% แบตเตอร�ร�่จะทำการชาร�จโดยอัตโนมัติโดยว��งกลับไปที่แท�นชาร�จแม�จะยังทำความสะอาดไม�เสร็จ 

และเมื่อแบตเตอร�ร�่ชาร�จถึง 80% หุ�นจะว��งกลับมาทำงานในพ�้นที่ส�วนที่เหล�อ

โดยทั่วไปแอพพล�เคชันได�ถูกออกแบบและพัฒนาให�ใช�งานได�กับ iOS และ Android ซึ่งในคู�มือนี้จะแนะนำผู�ใช�งานสำหรับการใช�งานเบื้องต�น

การลง Application

1. ใช�ได�กับ Android 6.0 และ iOS 10 ข�้นไปเท�านั้น โดยการ scan QR code ด�นล�าง และค�นหาคำว�า “Venii” 

2. หากการดาวน�โหลดเสร็จสมบูรณ� คุณจะพบกับการแนะนำการใช�งานในแอพพล�เคชัน

iOS/Android compatible download code.

4.3 การใช�งาน Application

การเชื่อมต�อกับ WiFi

1. สามารถเชื่อมต�อกับไวไฟ 2.4G เท�านั้น

2. การตั้งค�าเพ��มเติมสำหรับโทรศัพท�มือถือยี่ห�อ Xiaomi และ Huawei

Xiaomi : Settings -> WLAN -> Advanced Setting -> turn off WLAN assistant

Huawei : Settings -> Wireless & networks -> WLAN -> settings on the upper right corner -> WLAN+ -> turn off WLAN+



4.3.1 เพ��ม Device

ทำตามขั้นตอนเพ�่อ Login กด “Add Venii” กดปุ�ม Power บนตัวเคร�่องและรอจนกว�าจะเชื่อมต�อ

กดปุ�ม Start และ ปุ�ม Function พร�อมกัน 
และกดค�างไว� 3 ว�นาทีหลังจากที่เคร�่องเป�ดแล�ว
เคร�่องจะทำการค�นหา WiFi เพ�่อเชื่อมต�อโดยอัตโนมัติ 
และหากเชื่อมต�อสมบูรณ� จะข�้นว�า “Network is reset.”

กรุณาใส� password ของ Wifi 
ที่มือถือท�านได�เชื่อมต�ออยู�และกด Next

Note สำหรับผู�ใช�มือถือ Xiaomi:

เนื่องจากมือถือ Xiaomi มีการจำกัดการเข�าใช�งาน ท�านจ�งต�องเข�าไปกดอนุญาตให�หุ�นสามารถเชื่อมต�อได� โดยกรุณาทำตามขั้นตอนด�านล�าง

ตัวเล�อกที่ 1: กด “Allow once” เมื่อมีกล�องข�อความปรากฎข�้นมาครั้งแรก และกดข�ามกล�องข�อความอื่นๆ

ตัวเล�อกที่ 2: เข�าไปที่ System setting – Permissions – APP permissions – Venii,  และกด allow WIFI permission

สำหรับ Android

เล�อก WiFi ชื่อ “VENII_N1_XXX”.

สำหรับ Android

The name of WiFi your cell 

phone has connected.



กด “To connect” เพ�่อเชื่อมต�อหุ�นยนต�และ WIFI หลังจากเชื่อมต�อกับ WiFi ชื่อ

“VENII_N1_XXX” เร�ยบร�อยแล�ว 

กรุณาสลับไปที่แอพพล�เคชันที่ได�ดาวน�โหลดไว� 

สำหรับ iOS iOS

รอจนกว�าการเชื่อมต�อและตั้งค�าเสร็จสมบูรณ�

ท�านสามารถตั้งชื่อหุ�นของท�านได�หลังการติดตั้ง

เสร็จสมบูรณ�

หุ�นยนต�ของท�านจะข�้นที่บนหน�า Device management 

หลังจากที่ถูกเพ��มแล�วเร�ยบร�อย

การตั้งค�าเพ��มเติมสามารถทำได�ในหน�าหลัก 

ท�านสามารถเช็คสถานะของตัวเคร�่องของท�านได�



4.3.2 ฟ�งก�ชันหลัก

เร��มทำความสะอาด กลับไปทำความสะอาดม็อบ

กลับไปชาร�จ

ทำความสะอาดในจ�ดที่กำหนด

เข�าไปที่หน�า Cleaning Page กด Start Cleaning 

เพ�่อให�หุ�นเร��มทำความสะอาด ท�านสามารถเล�อกเพ��ม

แรงดูดและโหมดการทำความสะอาดได�

เพ�่อให�หุ�นทำความสะอาดในจ�ดที่ท�านกำหนด

หุ�นยนต�จะไปตรงจ�ดที่ท�านกดเล�อกไว�ก�อน

ทำความสะอาด โดยจะทำงานสำหรับพ�้นที่ 

1.5 ตารางเมตร ต�อหนึ่งพ�้นที่ที่กำหนด

 กด “Clean Fabric” ระหว�างที่หุ�นทำงาน หุ�นจะว��งกลับไป

ทำความสะอาดผ�าถูพ�้นที่แท�นทำความสะอาด

กด “Charge” ระหว�างการทำงาน หุ�นจะว��งกลับไปที่

แท�นชาร�จเพ�่อชาร�จแบตเตอร�ร�่

Area setting ตั้งเวลาทำความสะอาด

กดเล�อกพ�้นที่เฉพาะจ�ดโดยการเข�าไปตั้งค�าที่ Setting 

โดยหุ�นจะทำงานตามพ�้นที่ที่กำหนดไว�

กดเข�าไปที่ตั้งค�าใน Cleaning Page เพ�่อตั้งเวลาการ

ทำงาน ท�านสามรารถตั้งเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ 

เพ��มเติมได� โดยทำตามขั้นตอนในแอพพล�เคชั่น



5. ข�อมูลส�นค�าทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ�า

Rated power

ชนิดของแบตเตอร�ร�่

เวลาในการชาร�จ

เวลาทำงาน

อุณหภูมิของเคร�่องขณทำงาน

ค�าความชื้นของเคร�่องขณะทำงาน

เส�ยง

น้ำหนัก

ขนาด

แรงดันไฟฟ�าขาออก

กระแสไฟฟ�าขาออก

แรงดันไฟฟ�าขาเข�า

อุณหภูมิของเคร�่องขณทำงาน

ค�าความชื้นของเคร�่องขณะทำงาน

น้ำหนัก

ขนาด

14.4V

 55W

ล�เธียม

4-5 ชั่วโมง

90-120 นาที

 -20℃-50℃

≤90RH

60dB

3.5kg

Φ 350mm*350mm

*150mm

20V

1800mA

100V-240V～50/60HZ

 -20℃-50℃

≤90RH

3.5kg

Φ350mm*360mm*225mm

ข�อมูลส�นค�า ข�อมูลของแท�นทำความสะอาด

6. ข�อมูลของวัสดุอันตรายในส�นค�าชนิดนี้

Outer casing component

Internal plastic parts

Metal parts

Electrical components 

and control components

Rechargeable Battery

Hazardous Substance

Plumbum

 (Pb)

Hydrargyrum

 (Hg)

Cadmium

 (Cd)

Hexavalent 

chromium 

(Cr(VI))

Polybrominated 

biphenyls

 (PBB)

Polybrominated 

diphenyl ether

 (PBDE)

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/11364

O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the 

limit requirement specified in GB/T26572.

×: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the uniform materials of the part 

exceeds the limit requirement specified in GB/T26572.

(All parts marked “×” in the table are in compliance with the EU ROHS Directive, or the hazardous substances 

cannot be replaced due to global technological development limits).

Part name

O

O

×

×

O

O

O

O

O

O

O

O

O

×

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O


