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1.ขอมูลดานความปลอดภัย
1.1 ขอควรระวังสำหรับการใชงาน
กรุณาทำตามขั้นตอนเหลานี้เพ�่อความปลอดภัยของทาน
* อานคูมือการทำงานอยางละเอียดและทำตามคำแนะนำกอนเร��มการใชงาน
* กรุณาเก็บคูมือในที่ปลอดภัย เผื่อทานตองการหารายละเอียดในภายภาคหนา
* หากทานตองการสงตอหุนยนตนี้ใหกับบุคคลที่สาม กรุณาแนบคูมือการใชงานไปดวย
* การกระทำการใดที่ไมเปนไปตามที่แจงในคูมือ อาจกอใหเกิดอันตรายตอตัวทานหร�อตัวส�นคา

1.2 การปองกันเพ�่อความปลอดภัย
ส�นคาชิ�นนี้สามารถใชงานกับสายชารจและแทนทำความสะอาดที่มากับตัวเคร�่องเทานั้น
การเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไมไดมากับตัวเคร�่องอาจตอใหเกิดความเส�ยหาย ไฟฟาช็อต หร�อไฟฟาลัดวงจรได
หากหุนยนต แทนทำความสะอาดและอุปกรณอื่นๆชำรุดเส�ยหาย กรุณาหยุดใชงานและติดตอเจาหนาที่

กรุณาดึงปลั๊กออกกอนเร��มทำการซอมแซมทุกครั้ง
กรุณาอยาจับปลั๊กไฟหร�อส�นคาขณะที่มือทานเปยกอยู อาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได
หากสายไฟเกิดการชำรุดหร�อเส�ยหาย กรุณาเปล�่ยนใหมเพ�่อปองกันอันตราย

กรุณาระวังอยาใหเส�้อผา หร�ออวัยวะ เชน เสนผมหร�อนิ�ว ไปติดกับแปรงชองดูดหร�อลอของหุนยนต
เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได

อยาวางส�นคาไวใกลกับไฟหร�อวัสดุติดไฟงาย
หากทานทำคูมือหาย กรุณาติดตอกับศูนยบร�การเพ�่อขอคูมือการใชงานอีกครั้ง

ขอควรระวัง
ส�นคานี้ไมไดถูกออกแบบใหใชกับ
พ�้นที่ภายนอกบานหร�ออาคาร

กรุณาอยาใชหุนยนตดูดวัสดุมีคม เชน
เศษแกว เศษเล็บ เพ�่อปองกันการเส�ยหาย
ที่อาจเกิดกับตัวส�นคา

หามใชส�นคากับวัตถุไวไฟ
หร�องายตอการประทุ

หล�กเล�่ยงการใชส�นคาในพ�้นที่ที่อาจเส�่ยงตอการ
ตกกระแทกโดยไมมีรั้วหร�อแถบแมเหล็กปองกัน
เพราะส�นคาอาจเส�่ยงตอการตกกระแทกซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเส�ยหายตอตัวบุคคลและส�นคาได

กรุณาถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
หากไมไดใชส�นคาเปนเวลานาน

กรุณาปดเคร�่องหากจะไมใชส�นคาเปนเวลานาน
เพ�่อปองกันการเส�่อมของแบตเตอรร�่ และใชแบตเตอรร�่
ที่ไดมาตรฐานจากโรงงานเทานั้น

การปองกันเพ�่อความปลอดภัย
1. ส�นคาชิ�นนี้สามารถใชงานกับสายชารจและแทนทำความสะอาดที่มากับตัวเคร�่องเทานั้น การเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไมไดมากับตัวเคร�่องอาจตอใหเกิดความเส�ยหาย
ไฟฟาช็อต หร�อไฟฟาลัดวงจรได
2. หากหุนยนต แทนทำความสะอาดและอุปกรณอื่น ๆ ชำรุดเส�ยหาย กรุณาหยุดใชงานและติดตอเจาหนาที่

1.3 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
1. เด็กอายุต่ำกวา 8 ป ผูมีขอบกพรองทางรางกายและสติป�ญญา ไมอนุญาตใหใชส�นคานี้โดยไมมีผูใหญดูแล
ผูขาดประสบการณและความรู ไมอนุญาตใหทำความสะอาดหร�อแกะซอมตัวเคร�่องของส�นคาชนิดนี้เองโดยขาดคำแนะนำ

2. ไมควรใหเด็กเลนกับพลาสติดครอบตัวเคร�่องเพ�ยงลำพัง เพราะมีความเส�่ยงจะกอใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหขาดอากาศหายใจ

1.4 แบตเตอรร�่
1. ส�นคาชนิดนี้ใช ไดกับแบตเตอรร�่ที่ไดรับการรับรองของทางโรงงานเทานั้น
2. กรุณาแกะแบตเตอรร�่ออกเพ�่อแยกขยะ กอนจะทิ�งส�นคาได
3. หากทานตองการเปล�่ยนแบตเตอรร�่ กรุณาติดตอศูนยบร�การ การใชแบตเตอรร�่ที่ไมไดมาตรฐาน
อาจกอใหเกิดป�ญหาดานความปลอดภัย
4. หากของเหลวในแบตเตอรร�่รั่ว กรุณาระวังอยาใหของเหลวติดกับผิวหนังหร�อเส�้อผา
และตองเช็ดออกดวยผาแหงทันที กอนนำสงส�นคาไปศูนยร�ไซเคิล
5. กรุณาทิ�งแบตเตอรร�่ตามสถานที่ที่ระบุไวให เนื่องจากแบตเตอรร�่มีสวนผสมที่อันตรายตอสภาพแวดลอม
กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบการดูแลส��งแวดลอม และทิ�งแบตเตอรร�่กันศูนยทำลายที่ไดรับการรับรองเทานั้น

1.5 พ�้นผิวที่เหมาะกับการใชหุนยนตทำความสะอาด
The product is designed for :

พ�้นไม

พ�้นเซรามิค

พรมขนสั้น

2. สวนประกอบในกลองผล�ตภัณฑ
2.1 Product and accessories

Manuals

หุนยนต

แปรงป�ดหลัก

แทนทำความสะอาด

สายชารจ

คูมือ

แปรงป�ดขาง

ผาถู

ถุงฝุน

แกวน้ำ

แปรงทำความสะอาด
แปรงตัดเสนผม

2.2 รูปส�นคา

รูปส�นคาจากดานบน

พลาสติกครอบตัวเคร�่อง

รูปส�นคาจากดานลาง

พลาสติกครอบเลเซอร

แทนสำหรับถูพ�้น
ลอ
เซ็นเซอร

แปรงป�ดหลัก

กันชน

แปรงป�ดขาง

ลอหนา
ปุมเปด/ปด

รูปส�นคาจากดานขาง
แทงคน้ำสะอาด
แทงคน้ำสกปรก

แทนชารจ
ตัวร�ดน้ำทำความสะอาดตัวถู
แทนทำความสะอาดตัวถู

แทนกรองน้ำสกปรก

3.การติดตั้งส�นคา
1. กรุณาวางแทนทำความสะอาดกับพ�้นเร�ยบ และตั้งพ�งกับ
กำแพง กอนการวางแทนทำความสะอาด กรุณาทำความสะอาด
พ�้นที่โดยรอบ หลังจากนั้นใหวางแทนทำความสะอาดลงไปโดย
ใหติดกับพ�้นอยางแนนหนา และเส�ยบสายชารจเขากับตัวแทน
ทำความสะอาดตอสายชารจเขากับเตารับ

Note: แทนทำความสะอาดไมควรวางบนพ�้นพรม และกรุณาอยาเคล�่อนยายแทนทำความสะอาดในระหวางการทำความสะอาด
มิเชนนั้น หุนยนตจะไมสามารถกลับเขาแทนเพ�่อชารจไฟและทำความสะอาดได.

1. วางแทนทำความสะอาดบนพ�้นเร�ยบและตั้งพ�งกับกำแพง 1 เมตร
หนาแทนทำความสะอาด และ 0.5 เมตรของดานซายและดานขวา
ไมควรมีส�งของวางไว เพราะอาจทำใหหุนยนต ไมสามารถ
เขาแทนชารจได
2. เส�ยบปลั๊กไฟเขากับแทนชารจ กรุณาเก็บสายไฟใหเร�ยบรอย
เพ�่อปองกันหุนยนตดูดสายไฟเขาไประหวางการทำงาน

More than
0.5 meter
More than 0.5 meter

More than 1 meter

4.คูมือการใชงาน
4.1 การใชงานเบื้องตน
ปุม Function

ปุม Power button

Reset

Standby

ปดเคร�่อง

การทำความสะอาดเฉพาะจ�ด

กดปุม Power คางเปนเวลา 3 ว�นาที
จนกวาไฟจะติด

กดปุม Power คาง 3 ว�นาที
สำหรับการปดเคร�่องแบบปกติ และ
กดปุม Power คาง 15 ว�นาทีสำหรับการ
Forced Shutdown

กดปุม Power คาง 3 ว�นาที
เพ�่อเขาสูโหมดการทำความสะอาดแบบเฉพาะจ�ด

การชารจแบบอัตโนมัติ

ความสะอาดแบบอัตโนมัต

การตัดไฟ

หากเคร�่องอยูในสถานะแสตนบายด
กดปุม Function หนึ่งครั้งเพ�่อ
เขาสูโหมดการชารจ

หากเคร�่องอยูในสถานะแสตนบายด
กดปุม Power หนึ่งครั้งเพ�่อเร��มตน
การทำความสะอาด

กดปุม Reset คางไว 3 ว�นาทีเพ�่อตัดไฟ

Tips:
หุนยนตชนิดนี้สามารถออกแบบแผนที่และวางแผนการเดินไดเอง หากทานยกหุนยนต ไปวางที่อื่นในขณะทำงาน หุนยนตจะเกิดอาการคางเนื่องจาก
ตองสรางแผนที่และออกแบบการเดินใหม เพ�่อใหหุนยนตทำความสะอาดไดอยางดีที่สุด กรุณาอยาเคล�่อนยายหุนยนตขณะทำงาน
หุนยนตชนิดนี้อาจมีการหยุดคางของการทำงาน เพ�่อคำนวณหาเสนทางการเดินที่ดีที่สุด ซึ่งความบอยและระยะเวลาในการหยุดข�้น
อยูกับสภาพแวดลอมในบานของทาน

4.2 การชารจ
4.2.1 ชารจแบบ Manual
1.ชารจโดยการใชแทนทำความสะอาด
กรุณตอปลั๊กไฟเขากับแทนทำความสะอาด และวางเคร�่องลงบนแทน
ทำความสะอาด (หากไฟส�สมติดแปลวาหุนยนตกำลังชารจ)

2. ชารจโดยการใช APP
ตอหุนยนตเขากับแอพ และกดปุม “กลับไปชารจ” หุนยนตจะว��งกลับไป
หาแทนทำความสะอาดและชารจตัวเอง

Notes:
1. หากส�นคาหยุดทำความและอยูหางจากแทนทำความสะอาดมากกวา 10 นาที หุนยนตจะเขาสู Sleep mode
2. หากแบตเตอรร�่เหล�อนอยกวา 5% หุนยนตจะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ

4.2.2 ชารจแบบอัตโนมัติ

หากแบตเตอรร�่เหล�อนอยกวา 15% แบตเตอรร�่จะทำการชารจโดยอัตโนมัติโดยว��งกลับไปที่แทนชารจแมจะยังทำความสะอาดไมเสร็จ
และเมื่อแบตเตอรร�่ชารจถึง 80% หุนจะว��งกลับมาทำงานในพ�้นที่สวนที่เหล�อ

4.3 การใชงาน Application
โดยทั่วไปแอพพล�เคชันไดถูกออกแบบและพัฒนาใหใชงานไดกับ iOS และ Android ซึ่งในคูมือนี้จะแนะนำผูใชงานสำหรับการใชงานเบื้องตน

การลง Application
1. ใช ไดกับ Android 6.0 และ iOS 10 ข�้นไปเทานั้น โดยการ scan QR code ดนลาง และคนหาคำวา “Venii”
2. หากการดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ คุณจะพบกับการแนะนำการใชงานในแอพพล�เคชัน

iOS/Android compatible download code.
การเชื่อมตอกับ WiFi
1. สามารถเชื่อมตอกับไวไฟ 2.4G เทานั้น
2. การตั้งคาเพ��มเติมสำหรับโทรศัพทมือถือยี่หอ 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”

กดปุม Power บนตัวเคร�่องและรอจนกวาจะเชื่อมตอ

The name of WiFi your cell
phone has connected.

กดปุม Start และ ปุม Function พรอมกัน
และกดคางไว 3 ว�นาทีหลังจากที่เคร�่องเปดแลว
เคร�่องจะทำการคนหา WiFi เพ�่อเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ
และหากเชื่อมตอสมบูรณ จะข�้นวา “Network is reset.”

กรุณาใส password ของ Wifi
ที่มือถือทานไดเชื่อมตออยูและกด Next

สำหรับ Android
สำหรับ Android
เล�อก WiFi ชื่อ “VENII_N1_XXX”.

Note สำหรับผูใชมือถือ Xiaomi:
เนื่องจากมือถือ Xiaomi มีการจำกัดการเขาใชงาน ทานจ�งตองเขาไปกดอนุญาตใหหุนสามารถเชื่อมตอได โดยกรุณาทำตามขั้นตอนดานลาง
ตัวเล�อกที่ 1: กด “Allow once” เมื่อมีกลองขอความปรากฎข�้นมาครั้งแรก และกดขามกลองขอความอื่นๆ
ตัวเล�อกที่ 2: เขาไปที่ System setting – Permissions – APP permissions – Venii, และกด allow WIFI permission

สำหรับ iOS

iOS

กด “To connect” เพ�่อเชื่อมตอหุนยนตและ WIFI

หลังจากเชื่อมตอกับ WiFi ชื่อ
“VENII_N1_XXX” เร�ยบรอยแลว
กรุณาสลับไปที่แอพพล�เคชันที่ไดดาวนโหลดไว

ทานสามารถตั้งชื่อหุนของทานไดหลังการติดตั้ง
เสร็จสมบูรณ

หุนยนตของทานจะข�้นที่บนหนา Device management
หลังจากที่ถูกเพ��มแลวเร�ยบรอย

รอจนกวาการเชื่อมตอและตั้งคาเสร็จสมบูรณ

การตั้งคาเพ��มเติมสามารถทำไดในหนาหลัก
ทานสามารถเช็คสถานะของตัวเคร�่องของทานได

4.3.2 ฟ�งกชันหลัก

เร��มทำความสะอาด

ทำความสะอาดในจ�ดที่กำหนด

กลับไปทำความสะอาดม็อบ

เขาไปที่หนา Cleaning Page กด Start Cleaning
เพ�่อใหหุนเร��มทำความสะอาด ทานสามารถเล�อกเพ��ม
แรงดูดและโหมดการทำความสะอาดได

เพ�่อใหหุนทำความสะอาดในจ�ดที่ทานกำหนด
หุนยนตจะไปตรงจ�ดที่ทานกดเล�อกไวกอน
ทำความสะอาด โดยจะทำงานสำหรับพ�้นที่
1.5 ตารางเมตร ตอหนึ่งพ�้นที่ที่กำหนด

กด “Clean Fabric” ระหวางที่หุนทำงาน หุนจะว��งกลับไป
ทำความสะอาดผาถูพ�้นที่แทนทำความสะอาด

กลับไปชารจ

Area setting

ตั้งเวลาทำความสะอาด

กด “Charge” ระหวางการทำงาน หุนจะว��งกลับไปที่
แทนชารจเพ�่อชารจแบตเตอรร�่

กดเล�อกพ�้นที่เฉพาะจ�ดโดยการเขาไปตั้งคาที่ Setting
โดยหุนจะทำงานตามพ�้นที่ที่กำหนดไว

กดเขาไปที่ตั้งคาใน Cleaning Page เพ�่อตั้งเวลาการ
ทำงาน ทานสามรารถตั้งเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ
เพ��มเติมได โดยทำตามขั้นตอนในแอพพล�เคชั่น

5. ขอมูลส�นคาทางเทคนิค
ขอมูลส�นคา

ขอมูลของแทนทำความสะอาด

แรงดันไฟฟา

14.4V

แรงดันไฟฟาขาออก

20V

Rated power

55W

กระแสไฟฟาขาออก

1800mA

ชนิดของแบตเตอรร�่

ล�เธียม

แรงดันไฟฟาขาเขา

100V-240V～50/60HZ

เวลาในการชารจ

4-5 ชั่วโมง

อุณหภูมิของเคร�่องขณทำงาน

-20℃-50℃

เวลาทำงาน

90-120 นาที

คาความชื้นของเคร�่องขณะทำงาน

≤90RH

อุณหภูมิของเคร�่องขณทำงาน

-20℃-50℃

น้ำหนัก

3.5kg

คาความชื้นของเคร�่องขณะทำงาน

≤90RH

ขนาด

Φ350mm*360mm*225mm

เส�ยง

60dB

น้ำหนัก

3.5kg

ขนาด

Φ 350mm*350mm
*150mm

6. ขอมูลของวัสดุอันตรายในส�นคาชนิดนี้
Hazardous Substance
Polybrominated
diphenyl ether
(PBDE)

Plumbum

Hydrargyrum

Cadmium

(Pb)

(Hg)

(Cd)

Hexavalent
chromium
(Cr(VI))

Polybrominated
biphenyls
(PBB)

Outer casing component

O

O

O

O

O

O

Internal plastic parts

O

O

O

O

O

O

Metal parts

×

O

O

O

O

O

Electrical components

×

O

×

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Part name

and control components
Rechargeable Battery

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).

