
ระบบจายไฟหุนยนตดูดฝุนตัวน้ีสามารถใชไดกับไฟ 2000m. ลงไปเทาน้ัน
โปรดอานคูมือน้ีอยางระมัดระวังกอนใชเพ่ือการใชงานอยางถูกตอง

คูมือการใชงาน



สารบัญ

แนะนําสินคา 

วิธีการติดต้ัง

วิธีการใชงาน

วิธีดูแลรักษา

การต้ังคาเบ้ืองตน

การแกไขปญหา

ปญหาท่ีพบบอย

เทคนิคกอนใชงาน

ขอจํากัดในการใชงาน

ใบรับประกันสินคา



แนะนําสินคา
หุนยนตดูดฝุนไซโคลน Lazer 4

เทคโนโลยีการชารจท่ีชาญฉลาด
เพียงกดปุม start การชารจก็จะเร่ิมทํางานทันที

การต้ังคาเครือขาย
เปดเคร่ือง จากน้ันกดปุม      และ      คางไว 3 วินาที

เพ่ือเขาสูการต้ังคาเครือขายระบบ 

การเร่ิมใชงานและปดเคร่ือง
สามารถใชไดทุกท่ีท่ัวโลก

กดปุม fD เพ่ือเร่ิมทํางาน/พักจากการทําความสะอาด
กดคางไวเปนเวลา 3 วินาทีเพ่ือเร่ิมการทํางานหรือ
ปดการทํางานของหุนยนตทําความสะอาด

ไฟสีฟา: ตัวเคร่ืองทํางานตามปกติ
ไฟสีเหลือกระพริบ: กําลังจะเร่ิมทําการ recharge/แบตเตอร่ีต่ํา
ไฟสีเหลืองคาง: กําลังชารจ
ไฟสีฟากระพริบชา ๆ: กําลังเขาสูการต้ังคาเคร่ืองขาย
ไฟสีฟาคาง: กําลังเร่ิมทํางาน/กําลังอัพเดตระบบ
ไฟสีแดงคาง: ระบบผิดพลาด



แนะนําสินคา หุนยนตดูดฝุนและเซ็นเซอร

เซ็นเซอรตรวจจับ

ฝาตัวเคร่ืองดานบน

ปุมกด

เซ็นเซอรสัญญาอินฟราเรด

เซ็นเซอรกันชน

ลอแบบยูนิเวอรแซล

ข้ัวชารจไฟฟา

แบตเตอร่ี

แปรงดานขาง

เซ็นเซอรตรวจจับ

ลอดานซาย

ลอดานขวา

ฝาครอบปองกันสําหรับมอเตอร

แปรงลูกกล้ิง



วิธีการติดต้ัง
แทงคน้ํา

แทงคน้ํา

ตัวล็อคแทงค

ชองเติมน้ํา

ข้ัวชารจไฟ

พ้ืนท่ีรับสัญญาณ

ข้ัวชารจไฟ

ชองเสียบสายไฟ

ตัวเก็บแปรง

แทนติด

ตัวแปรง

คลิปหนีบ

จุดแสดงการชารจไฟ

ไสกรอง

ไสกรอง

ชองเก็บฝุน

ถังเก็บฝุน

ฝาพัน

ตัวครอบถังเก็บฝุน

สวนประกอบถังเก็บฝุน

แทนชารจ

สวนประกอบของตัวแปรง

ถังเก็บฝุน



วิธีการติดต้ัง
1. เช่ือมตอสายไฟและมัดสายไฟเขาดวยกันเพ่ือไมใหสายพันกัน

**จัดเก็บสายไฟลงในชองเสียบสายไฟบริเวณดานลางของแทนชารจ
    มิฉะน้ัน สายไฟอาจอาจหลุดออกจากแทนชารจได 

ไฟสีฟาคาง:
เปดเคร่ือง/ตัวเคร่ืองทํางานปกติ/การชารจสําเร็จ 

ไฟสีเหลืองคาง: กําลังชารจ

ไฟสีแดงกระพริบ: การทํางานของตัวเคร่ืองผิดปกติ

2. วางแทนชารจไวชิดกับผนังและเสียบปล๊ักไฟ

* ในกรณีท่ีแบตเตอร่ีเหลือนอย หุนยนตจะไมสามารถเร่ิมทํางานหรือปดเคร่ืองได
   โปรดเช่ือมตอหุนยนตเขากับแทนชารจ
* หุนยนตจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากเช่ือมตอกับแทนชารจ
* หุนยนตไมสามารถปดเคร่ืองในขณะท่ีเช่ือมตอกับแทนชารจ

* เวนระยะหางจากผนังอยางนอย O.5 เมตร ท้ังดานซายและดานขวาของแทนชารจ
   และเวนพ้ืนท่ีอยางนอย 1.5 เมตร ทางดานหนา
* อยาใหแทนชารจถูกแสงอาทิตยโดยตรง

3. การเร่ิมทํางานและการชารจ
กดปุม      คางไว 3 วินาที: ไฟแสดงสถานะของหุนยนต

จะสวางข้ึนเม่ือเช่ือมตอหุนยนตเขากับแทนชารจ



วิธีการติดต้ัง
4. การติดต้ังแทงกน้ํา

ปดฝาของแทงกน้ําและเติมน้ําลงไป จากน้ันปดฝาครอบ
ใสไสกรองลงในตัวเคร่ืองใหติดเขากับแทน

กดคลิปหนีบบนท้ังสองดานของตัวเคร่ืองใหล็อคกับไสกรอง
และดันตัวไสกรองลงไปท่ีดานลางของหุนยนต
ในตําแหนงท่ีระบุไวตามภาพดานลาง

ติดต้ังแทงกน้ําเขากับชองใสหุนยนตและตรวจสอบใหแนใจ
วามีการปดล็อค "คลิปหนีบ" ในตําแหนงท่ีถูกตองตามภาพดานลาง 

* หามใชหุนยนตดูดฝุนในบริเวณท่ีมีน้ําขัง
* หามใชแทงคน้ําในการทําความสะอาดเปนข้ันตอนแรก
* หามใชแทงคน้ําในขณะท่ีหุนยนตดูดฝุนไมทํางาน
* ถอดแทงคน้ําและไสกรองออกจากแทงคน้ํากอนท่ีจะชารจหุนยนต
* หากตองการใชหุนยนตเพ่ือดูดพรม ใหทําการต้ังคาใหเหมาะสมกับการใชงาน



วิธีการทํางาน
1. การเปด / ปดเคร่ือง
    หุนยนตจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติในขณะท่ีกําลังชารจท่ีแทนชารจ และจะไมสามารถปดเคร่ืองในขณะท่ีกําลังชารจได
    เม่ือกดปุม Power คางไว: ไฟแสดงแบตเตอร่ีจะปรากฏข้ึนและหุนยนตจะเขาสูสถานะเปดเคร่ือง หลังจากเร่ิมทํางานจะไดยินเสียงแจงเตือน
    เม่ือหุนยนตหยุดน่ิงใหกดปุมเปดปดคางไวเพ่ือปดเคร่ือง จากน้ัน จะมีเสียงแจงวาเคร่ืองกําลังปด
2. การทําความสะอาด 
    1. สถานะการเปดเคร่ือง: กดปุมเปดปด จากน้ันจะมีระบบเสียงแจงเตือนวา "Enter global cleaning"
    2. สถานะการเปดเคร่ือง: กดปุมชารจ จากน้ันจะมีเสียงแจงเตือนวา “Enter recharge mode” 
    3. การเขาสูอุปกรณผานทาง App: กดปุม "Start" เพ่ือเร่ิมทําความสะอาด จากน้ันจะมีระบบเสียงแจงเตือนวา "Enter global cleaning"
    4. การเขาสูอุปกรณผานทาง App: กดปุม “Recharge” เพ่ือเร่ิมชารจแบตเตอร่ี จากน้ันจะมีเสียงแจงเตือนวา “Enter recharge mode” 
    * ในกรณีท่ีแบตเตอร่ีเหลือนอย ผูใชงานจะไมสามารถเปดใชงานฟงกชันทําความสะอาดได
3. การชารจแบตเตอร่ี 
    1. เม่ือหุนยนตทําความสะอาดเสร็จส้ิน จะมีเสียงแจงเตือนวา "Cleaning is finished” จากน้ันจะมีเสียง “Enter recharge mode” และหุนยนตจะเร่ิมทําการชารจโดยอัตโนมัติ 
    2  กรณีท่ีแบตเตอร่ีเหลือนอยในระหวางการทําความสะอาด หุนยนตจะไดรับการชารจโดยอัตโนมัติ
    3. หุนยนตจะปดโดยอัตโนมัติเม่ือแบตเตอร่ีหมด คุณสามารถนําหุนยนตกลับไปท่ีแทนชารจเพ่ือทําการชารจไดดวยตนเอง
    โปรดตรวจสอบใหแนใจวาข้ัวไฟฟาชารจอยูในสถานะท่ีสามารถชารจไฟได
4. สัญญาณไฟ
    1. เม่ือไฟท่ีหุนยนตดับ หุนยนตจะอยูในสถานะ "ปด/sleep”
    2. เม่ือไฟสีน้ําเงินกะพริบอยางตอเน่ือง หุนยนตจะอยูในสถานะ "กําหนดคาเครือขาย (Network Configuration)”
    3. เม่ือไฟสีน้ําเงินกระพริบชา หุนยนตจะอยูในสถานะ "เร่ิมทํางาน/อัพเกรด"
    4. เม่ือไฟสีน้ําเงินท่ีหุนยนตปรากฏ หุนยนตจะอยูในสถานะ "ไมไดใชงาน/สแตนดบาย/ทําความสะอาด/หยุดช่ัวคราว"
    5. เม่ือไฟสีเหลืองท่ีหุนยนตกะพริบอยางตอเน่ือง หุนยนตจะอยูในสถานะ "ชารจ"
    6. เม่ือไฟสีเหลืองท่ีหุนยนตกะพริบชา ๆ หุนยนตจะอยูในสถานะ "กําลังชารจ"
    7. เม่ือไฟสีแดงท่ีหุนยนตกะพริบเร็วอยางตอเน่ือง หุนยนตจะอยูในสถานะ "การทํางานเกิดความผิดพลาด/กําลังแกไขระบบ"
    8. เม่ือไฟสีน้ําเงินบนแทนชารจสวางข้ึน แทนชารจจะอยูในสถานะเปดทํางาน
5. การกําหนดคาเครือขายและอัปเกรดเฟรมแวร
    สแกน QR CODE บนหุนยนตเพ่ือดาวนโหลด App และรีเซ็ต WiFi ตามคําแนะนําใน App โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในคูมือการใชงาน
    คุณสามารถคนหาและอัพเดตเฟรมแวรของอุปกรณได
    ระหวางการอัพเกรดโปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในสถานะการชารจและระดับแบตเตอร่ีไมนอยกวา 60% สําหรับข้ันตอนการอัพเดต App โปรดดูจากคําแนะนําใน App
    * หลังจากดาวนโหลดสําเร็จใหทําการกําหนดคาเครือขายตามคําแนะนําใน App เม่ือหุนยนตเช่ือมตอกับ Internet
    คุณสามารถใช App เพ่ือเร่ิมการทําความสะอาดจากระยะ นอกจากน้ี คุณสามารถกําหนดเวลาการทําความสะอาดและใชงานฟงกชันอ่ืน ๆ ไดเชนเดียวกัน
    * หุนยนตไมรองรับเครือขาย WiFi ท่ีคล่ืนความถ่ี 5.8G
    * การยกเลิกอุปกรณจาก App: กดปุม “Recharge” เปนเวลา 5 วินาทีและปลอยเม่ือไดยินเสียง จากน้ัน กดปุม “Recharge” อีกคร้ังเปนเวลา 5 วินาที
    และจะไดยินเสียง "Initialization starts /Initialization successful" 



วิธีการทํางาน
การหยุดทํางาน
เม่ือหุนยนตทํางานใหกดปุมใดก็ไดเพ่ือหยุดช่ัวคราว: กด (!) เพ่ือทําความสะอาดตอ
กด '0 เพ่ือใหหุนยนตกลับไปท่ีแทนชารจและหยุดการทําความสะอาด

โหมด Sleep
หากไมมีการทํางานภายใน 5 นาที หุนยนตจะเขาสูโหมด Sleep โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเร่ิมการทํางานหุนยนตโดยกดปุมหรือเร่ิมทํางานผาน App
• หุนยนตจะไมเขาสูโหมด Sleep ขณะท่ีกําลังชารจ
• หุนยนตจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติเม่ืออยูในโหมด Sleep นานเกิน 12 ช่ัวโมง

สถานะความผิดปกติ
ในกรณีท่ีมีความผิดปกติใด ๆ ระหวางการใชงาน ไฟสีแดงจะกระพริบและจะมีเสียงแจงเตือน
สําหรับวิธีการแกไข โปรดดูสวน "การแกไขปญหา"
*หากหุนยนตอยูในสถานะความผิดปกติและไมมีการดําเนินการใด ๆ ภายใน 5 นาที
หุนยนตจะเขาสูโหมด Sleep โดยอัตโนมัติ

การเติมน้ําลงในแท็งกน้ําและการทําความสะอาดแปรงระหวางใชงาน 
หากจําเปนตองเติมน้ําหรือทําความสะอาดแปรงในระหวางการทําความสะอาด
ข้ันแรก ใหกดปุมใดก็ไดเพ่ือใหหุนยนตหยุดทํางานช่ัวคราว
จากน้ันนําแทงกเก็บน้ําออกแลวเติมน้ําสะอาดทําและกดปุมเพ่ือเร่ิมทํางานตอ

การทําความสะอาดท่ีถูกตอง
เม่ือติดต้ัง App ลงในโทรศัพทมือถือคุณสามารถเลือกโหมด ECO Standard และ Strong
คาเร่ิมตนคือโหมดมาตรฐาน (Standard)
 
โหมด Do Not Disturb (DND)
ในโหมด DND หุนยนตจะไมตอบสนองตอการทําความสะอาดแบบตอเน่ือง
ระบบทําความสะอาดจะทํางานตามกําหนดเวลา
โหมด DND จะเปดใชงานในชวงเวลา 22:00 - 7:00
คุณสามารถปดการใชงานผานทาง App บนโทรศัพทมือถือได

การกลับเขาสูโหมดทําความสะอาด
หากหุนยนตแบตเตอร่ีหมดในระหวางการทําความสะอาด หุนยนตจะกลับมาชารจแบตเตอร่ีท่ีแทนชารจโดยอัตโนมัติ
หลังจากท่ีชารจเต็มหุนยนตจะกลับสูตําแหนงเดิมกอนท่ีจะหยุดทํางาน
(หากการทํางานส้ินสุดลงระหวางการชารจ ระบบจะยกเลิกงานทําความสะอาด

การทําความสะอาดอยางละเอียด (Thorough cleaning)
1. การทําความสะอาดคร้ังแรก
A. หุนยนตจะแบงชองวางออกเปนส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาด 4x4m กอนทําความสะอาด
B เม่ือเร่ิมทําความสะอาด หุนยนตจะจดจําขอบของแตละพ้ืนท่ีและทําความสะอาด
ภายในตามรูปตัว Z จนกระท่ังทําความสะอาดพ้ืนท่ีน่ันๆ เสร็จสมบูรณ
C. หลังจากทําความสะอาดเสร็จแลวหุนยนตจะกลับไปท่ีแทนชารจโดยอัตโนมัติ
2. หลังจากทําความสะอาดและการชารจเสร็จสมบูรณ 
A. ผูใชตองทําการกําหนดช่ือของแตละหองและเลือกหองท่ีจะทําความสะอาด
B. หุนยนตสามารถยายพ้ืนท่ีทําความสะอาดตามหองท่ีผูใชไดกําหนดไว
C. หุนยนตจะทําความสะอาดหองท่ีไดเลือกไวจนเสร็จส้ิน 
D. จากน้ัน หุนยนตจะกลับไปท่ีแทนชารจโดยอัตโนมัติ 

Virtual Walls
ผูใชสามารถต้ังคา Virtual Walls ในหุนยนต
เพ่ือไมใหเขาสูพ้ืนท่ีท่ีไมตองการใหทําความสะอาดได 

Mopping Mode
การทํางานของ Mopping mode จะคลายกับการทําความสะอาดท่ัวไป
เพียงแตมีความแตกตางดังน้ี:
(1) จําเปนตองติดต้ังแทงกเก็บน้ําและไมถูพ้ืนเพ่ือเร่ิมตน
(2) หุนยนตจะทําความสะอาดพ้ืนท่ีครอบคลุมตามเสนทางรูปตัว Y

โหมดการควบคุมดวยมือ (Manual Control Mode)
ผูใชสามารถควบคุมอุปกรณใหเคล่ือนท่ีไปดานหนา หลัง ซาย และขวา
ผานทาง App เม่ือกดปุม หุนยนตจะทํางานอยางตอเน่ือง
(เปนบริเวณโดยรอบ) นอกจากน้ี อุปกรณจะทําการกวาดในเวลาเดียวกัน
และเม่ือปลอยปุมหุนยนตจะหยุดโดยอัตโนมัติและปดอุปกรณกวาด



วิธีการทํางาน
การกวาดขอบ
1. ทําความสะอาดคร้ังแรก
หุนยนตจะรับรูขอบผนังของพ้ืนท่ีและเร่ิมกวาดตามขอบ;
2. หลังจากเสร็จส้ินการทําความสะอาดตัวเคร่ืองจะทําการชารจโดยอัติโนมัติ
A. หุนยนตยายท่ีอยูบนแผนท่ีท่ีเลือกและเร่ิมกวาดหลังจากเปล่ียนตําแหนงเรียบรอยแลว
B. หุนยนตจะกวาดหองท่ีผูใชเลือกจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ
C. หลังจากทําความทําขอบเสร็จแลวใหกลับไปท่ีแทนชารจโดยอัตโนมัติ

การทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
A. หุนยนตควรทําการกวาดและชารจใหเต็ม
B. ผูใชกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายสําหรับการทําความสะอาดผาน App
C. หุนยนตยายไปยังตําแหนงจากแผนท่ีท่ีผูใชเลือกและเร่ิมทําความสะอาด 
D. หุนยนตเร่ิมทํางานดวยแรงดูดสูงสุดและไปยังจุดเปาหมายท่ีผูใชเลือกไว
E. พ้ืนท่ีสําหรับทําความสะอาดคือ 2m x 2m
F. หุนยนตกลับไปท่ีฐานการชารจโดยอัตโนมัติหลังจากทําความสะอาด

บริเวณการทําความสะอาด
A. หุนยนตควรทําการกวาดและชารจใหเต็ม
B. ผูใชสามารถต้ังคาพ้ืนท่ีกวาดผาน App โดยกําหนดไดสูงสุด 10 ตําแหนง 
C. หุนยนตยายไปยังตําแหนงจากแผนท่ีท่ีผูใชเลือกและเร่ิมทําความสะอาด
D. หุนยนตทําการกวาดพ้ืนท่ีท้ังหมดตามท่ีผูใชเลือก 
F. หุนยนตกลับไปท่ีฐานการชารจโดยอัตโนมัติหลังจากทําความสะอาด

กําหนดตารางการกวาด
คุณสามารถต้ังคาตารางการทํางานของหุนยนตไดตามท่ีคุณตองการผาน App
ซ่ึงสามารถเลือกไดต้ังแตวันจันทรถึงวันอาทิตย
เชนเดียวกับการต้ังคาอุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับการกวาด

จัดการแผนท่ีการทําความสะอาด
 
Multiple Maps
(1) หลังจากกวาดและชารจแตละคร้ังหุนยนตจะอัพโหลดแผนท่ีกอนหนาไปยังเซิรฟเวอร
(2) ผูใชงานสามารถเพ่ิมแผนท่ีการทําความสะอาดผาน App
(3) ผูใชงานสามารถสลับแผนท่ีท่ีเก่ียวของไดเม่ืออุปกรณตองการกวาดพ้ืน
และหุนยนตสามารถคนหาและกวาดตามแผนท่ีน้ี

Set room sweeping
(1) หลังจากกวาดและชารจ หุนยนตจะแสดงแผนท่ีและขอมูลหองท่ีผูใชกําหนดไว
(2) ผูใชสามารถต้ังคาแผนท่ีหองและช่ือแตละหอง
(3) ผูใชสามารถเลือกหองท่ีจะทําความสะอาด จากน้ันเร่ิมทําความสะอาด
โดยใชโปรแกรม “global cleaning” รวมไปถึงการกวาดและถูพ้ืนเชนเดียวกัน 



การดูแลรักษา
แทงคน้ํา

1. ถอดถังเก็บน้ําออกจากตัวเคร่ือง

3. ใชแปรงทําความสะอาดปดฝุนออก
    และนํากลับเขาไปติดกับสวนไสกรอง HEPA 

4. ปดฝาถังน้ําและถังเก็บฝุนเขา
    กับตัวเคร่ืองใหแนน 

4. ประกอบถังเก็บน้ําเขากับตัวเคร่ือง
    และปดฝาใหแนน

2. แยกถังเก็บฝุนและถังเก็บน้ําออกจากกัน 2. เปดสวนไสกรอง HEPA และเทฝุนออก



การดูแลรักษา
สวนปะกอบของไสกรอง HEPA แปรงดานขาง

เซ็นเซอรตรวจจับพ้ืนท่ี

ตัวเซ็นเซอรตรวจจับ

แปรงลูกล้ิง

ทําตามภาพดานลางเพ่ือนําไสกรอง HEPA ออกมาทําความสะอาด ถอดแปรงดานขางออกมา
เพ่ือทําความสะอาดเปนประจํา

ตัวยึดแปรง
แปรงลูกกล้ิง

ฝาครอบระหวางมอเตอร
กับคลิปหนีบ

นํา ตัวเซ็นเซอร ออกมาเพ่ือทําความสะอาดโดยใชผานุมเช็ดเปนประจํา

ทําความสะอาดไสกรอง HEPA ดวยแปรงทําความสะอาด
เปนประจําเพ่ือหลีกเล่ียงการอุดตัน
และควรเปล่ียนแปรงดานขางทุก3 เดือน
เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. ปลดล็อค "คลิปหนีบ" ดานลางเพ่ือถอดฝาครอบมอเตอรออก
2. นํา แปรงลูกกล้ิง ออกมาเพ่ือทําความสะอาด
3. ทําความสะอาด แปรงลูกกล้ิง
4. ติด แปรงลูกกล้ิง เขากับตัวเคร่ืองอีกคร้ังและล็อค "คลิปหนีบ" เขากับฝาครอบใหแนน
หมายเหตุ: ควรทําการเปล่ียน แปรงลูกกล้ิง ทุก 6-12 เดือนเพ่ือการทําความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพ



การดูแลรักษา
ถังเก็บฝุน

3. นําถังเก็บฝุนประกอบกลับเขาไปใหม

2. เปดถังเก็บฝุนและเทฝุนท้ิง
    จากน้ัน ใชแปรงทําความสะอาดปดฝุนดานในออกใหสะอาด 

1. นําถังเก็บฝุนออกจากตัวเคร่ือง



การต้ังคาเบ้ืองตน
แทนชารจ

ขอมูลสารอันตรายในผลิตภัณฑ

ช่ือและขอมูลสารอันตรายในผลิตภัณฑ

ตัวเคร่ืองหุนยนต

ช้ินสวนท่ีระบุ "X" ซ่ึงมีสารหรือองคประกอบท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมซ่ึงไมสามารถแทนท่ีไดอยางสมบูรณโดยช้ินสวนท่ีไมมีสาร
หรือองคประกอบดังกลาวเน่ืองจากระดับของเทคโนโลยีและกระบวนอยูในระดับท่ีจํากัด การปรับปรุงดวยเทคโนโลยีจะทําสามารถทําไดอนาคตอันใกล
•: ระบุวาผลิตภัณฑบางรุนมีสวนประกอบน้ี
สัญลักษณท้ังหมดขางตนอยูภายใตมาตรการท่ี 98 สําหรับการบริหารการใชงานวัตถุอันตรายในประเทศจีนและ SJfT11364
การใชผลิตภัณฑในระยะยาวจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยดังน้ันลูกคาจะสามารถม่ันใจได

ตารางน้ีจัดทําข้ึนตามขอกําหนดมาตราฐานของ  SJ T 11364-2014
: ขอมูลในตารางระบุวาเน้ือหาของสารอันตรายน้ีในวัสดุมีความเก่ียวของต่ํากวาขีดจํากัดท่ีระบุใน GBIT 26572-2011
X: ระบุวาเน้ือหาของสารอันตรายในวัสดุท่ีเก่ียวของน้ันมีอัตราสูงกวาขีดจํากัด ท่ีระบุไวใน GBIT 26572-2011
ปจจุบันช้ินสวนท่ีระบุวา "X" ซ่ึงมีสารหรือองคประกอบท่ีไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมไมสามารถถูกแทนท่ีไดอยางสมบูรณ
โดยช้ินสวนท่ีไมมีสารหรือองคประกอบดังกลาวเน่ืองจากระดับเทคโนโลยีและกระบวนการโลกาภิวัฒนในระดับท่ี จํากัด การปรับปรุงเทคโนโลยีจะทําในอนาคต
•: ระบุวาผลิตภัณฑบางรุนมีสวนประกอบน้ี

ความจุแบตเตอร่ี
กําลังไฟ

แรงดันไฟฟา
น้ําหนัก
ขนาด

ความถ่ี
กําลังไฟท่ีปลอยออกมา

กําลังไฟท่ีใช
กําลังไฟ

การต้ังคา

ช้ินสวนโครงสรางโลหะอ่ืน ๆ
(มอเตอร, สวนตกแตง, ฯลฯ )

ช้ินสวนมาตรฐาน
(สกรูตัวซักลาง ฯลฯ )

พลาสติก

แผงวงจรพิมพ

เหล็ก

ช่ือช้ินสวน

ช่ือ ขนาด



ตรวจสอบวา adapter ไฟฟาท่ีใชเปนผลิตภัณฑท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑหรือไม
และแทนวางชารจอยูในแนวนอนหรือไม ปดหุนยนต ตัดแหลงจายไฟท่ีแทนชารจและทําเช็ดความสะอาด

อุณหภูมิของหุนยนตสูงหรือต่ําเกินไป รอจนกวาอุณหภูมิจะปกติกอนนํามาใชอีกคร้ัง

กดปุม ลางส่ิงแปลกปลอมแลวรีสตารท

ยายหุนยนตไปยังตําแหนงใหมและลองอีกคร้ัง

เช็ดทําความสะอาดเซ็นเซอรและลองอีกคร้ัง (สําหรับตําแหนงเซ็นเซอรโปรดศึกษาคูมือการใชงาน)

ตรวจสอบหรือลางส่ิงแปลกปลอมบริเวณตัวเซ็นเซอรหรือยายหุนยนตไปยังตําแหนงใหมและเร่ิมตนใหม

ความผิดปกติ 6: การชารจผิดปกติ
โปรดทําความสะอาดพ้ืนท่ีสําหรับการชารจ

ความผิดปกติท่ี 5: อุณหภูมิของหุนยนตผิดปกติ
กรุณารอจนกวาอุณหภูมิของหุนยนตกลายเปนปกติ

ความผิดปกติท่ี 4: โปรดตรวจสอบและ
ทําความสะอาดส่ิงแปลกปลอมท่ีเซ็นเซอรกันชน

ความผิดปกติท่ี 3: ตรวจพบสนามแมเหล็กท่ีเขมขน
โปรดยายไปยังตําแหนงใหมและลองอีกคร้ัง

ความผิดปกติท่ี 2: โปรดทําความสะอาดตัวเซ็นเซอร
และยายหุนยนตไปท่ีตําแหนงใหมเพ่ือเร่ิมตนใหม

ความผิดปกติ 1: โปรดยืนยันวาตัวเซ็นเซอรตรวจจับไมไดถูกปดก้ัน

วิธีการแกไขความผิดปกติ

การแกไขปญหา



ไมสามารถเช่ือมตอโทรศัพทมือถือเขากับอุปกรณ

หุนยนตอยูในสถานะออฟไลนเสมอ

ไมสามารถการทําความสะอาดกําหนดได

ปดและรีสตารทหุนยนต

ระดับแบตเตอร่ีต่ําเกินไป เช่ือมตอหุนยนตเขากับแทนชารจสําหรับชารจ

ระดับแบตเตอร่ีต่ําเกินไป เช่ือมตอหุนยนตเขากับแทนชารจสําหรับชารจ
อุณหภูมิแวดลอมต่ําเกินไป (<O "C) หรือสูงเกินไป (> 50" C)

ตรวจสอบใหแนใจวาแทนชารจและหุนยนตอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีสัญญาณ Wi-Fi ท่ีดี 
รีเซ็ต Wi-Fi ตามข้ันตอนท่ีอธิบายไวในคูมือการใชงานจากน้ันเช่ือตออุปกรณอีกคร้ัง

ยืนยันวาอุปกรณเช่ือมตอกับเครือขายไดสําเร็จและอยูในบริเวณท่ีครอบคลุมสัญญาณ Wi-Fi

ยืนยันวาอุปกรณน้ันเช่ือมตอกับเครือขายแลว มิฉะน้ันความลมเหลวในการซิงโครไนซ
อาจสงผลตอเวลาและจะไมสามารถดําเนินการทําความสะอาดได

โปรดตรวจสอบวาหุนยนตไมไดอยูในโหมด DND เพราะหุนยนตจะไมทําความสะอาดในโหมดน้ี
หุนยนตจะไมทําความสะอาดเม่ือนําไปยังแทนชารจดวยตนเอง

สัญญาณ Wi-Fi ออน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหุนยนตอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีสัญญาณ Wi-Fi ท่ีดี
การเช่ือมตอ Wi-Fi ผิดปกติ ใหรีเซ็ต Wi-Fi แลวดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันจากน้ันลองอีกคร้ัง

ความจุถังขยะเต็ม ใหทําความสะอาดถังขยะ ช้ินสวนของไสกรอง HEPA มีส่ิงแปลกปลอม ใหทําความไสกรอง 
แปรงลูกกล้ิงสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม ใหถอดลางทําความสะอาดแปรงกอน

แปรงลูกกล้ิง, แปรงดานขางหรือลอเล่ือนดานซายและขวา
อาจพันกันกับวัตถุแปลกปลอม; ใหหยุดการทํางานของหุนยนตและทําความสะอาดแปรงกอน

มีอุปสรรคและส่ิงกีดขวางมากเกินไปใกลกับแทนชารจ วางแทนชารจในพ้ืนท่ีท่ีไมมีส่ิงกีดขวาง
หุนยนตอยูหางจากแทนชารจมากเกินไป วางหุนยนตใกลแทนชารจและลองใหมอีกคร้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวามีพ้ืนท่ีเพียงพอบริเวณแทนชารจและบริเวณตัวข้ัวไฟฟาปราศจากฝุนและการปดไวการชารจลมเหลว

การกลับมาทําความสะอาดลมเหลว

ไมสามารถเช่ือมตอกับ Wi-Fi ได

ความสามารถในการทําความสะอาดหรือฝุนลดลง

เสียงผิดปกติระหวางทําความสะอาด

การงานผิดปกติ

การชารจลมเหลว

ไมสามารถเร่ิมทําความสะอาดได

การเปดเคร่ืองลมเหลว

วิธีแกไขปญหา

ปญหาท่ีพบบอย



หากคุณใชหุนยนตดูดฝุนในพ้ืนท่ีผิดปกติ โปรดใชส่ิงกีดขวางทางกายภาพท่ีแข็งแกรงเพ่ือปองกันบุคคลหรือทรัพยสินเสียหายจากการตกหลน

กรุณาเก็บทําความสะอาดสายไฟและส่ิงของท่ีกระจัดกระจายอยูบนพ้ืนกอนเร่ิมการทําความสะอาดและเก็บส่ิงของท่ีงายตอการตกแตก บอบบาง
ราคาแพงและเปนอันตรายเพ่ือหลีกเล่ียงการเขาไปพัวพัน ติดขัด ลากหรือกระแทกโดยหุนยนตซ่ึงอาจทําใหเกิดความความเสียหายทางทรัพยสิน

เทคนิคกอนการใชงาน



แบตเตอร่ีและการชารจ
• อยาใชแบตเตอร่ี adapter หรือแทนชารจท่ีจัดทําโดยบุคคลท่ีสาม
• อยาใชแบตเตอร่ีท่ีไมสามารถชารจใหมได
• อยาพยายามถอด ซอม หรือดัดแปลงแบตเตอร่ีและแทนชารจ
• อยาวางแทนชารจไวใกลบริเวณท่ีมีความรอน (เชน กาน้ํารอน)
• อยาใชผาเปยกหรือของเหลวใด ๆ เพ่ือเช็ดหุนยนต
• อยาท้ิงแบตเตอร่ีลงถังขยะท่ัวไป แนะนําใหสงไปยังองคกรมีความเปนมืออาชีพเพ่ือทําการทําลาย
• หากทําการขนสงผลิตภัณฑ หุนยนตควรอยูในสถานะปดเคร่ืองและควรบรรจุในกลองอยางแนนหนา
• หากหุนยนตไมไดใชงานเปนเวลานาน โปรดปดหุนยนตหลังจากการชารจเต็มและเก็บไวในท่ีแหงและเย็น
   จากน้ัน ทําการชารจใหมอยางนอยเดือนละคร้ังเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายของแบตเตอร่ี

*เซ็นเซอรเตรวจจับพ้ืนท่ีของหุนยนตน้ีมีความสอดคลองกับขอกําหนดของ IEC 60825-1: 2014 ในเร่ืองความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอรคลาส 1;
ผลิตภัณฑจะไมผลิตรังสีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย

ผลิตภัณฑน้ีใชสําหรับการทําความสะอาดพ้ืนบานและอาคารเทาน้ันและไมควรใชในพ้ืนท่ีกลางแจง {เชนระเบียง)
และพ้ืนท่ีอ่ืนนอกเหนือจากพ้ืน {เชนโซฟา) หรือสภาพแวดลอมเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม
• อยาใชผลิตภัณฑในสภาพแวดลอม {เชน ช้ันดูเพล็กซ ระเบียง เฟอรนิเจอร) ท่ีไมไดติดต้ังราวเพ่ือกันตก
• หามใชผลิตภัณฑในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 400 องศา หรือบริเวณท่ีมีของเหลวอยูบนพ้ืน
• เก็บสายไฟในพ้ืนท่ีหองท้ังหมดใหเรยบรอยกอนใชงานเพ่ือปองกันไมใหถูกลากระหวางการว่ิงของหุนยนต
• นําส่ิงของท่ีแตกหักงายและส่ิงของท่ัวไปออกหางจากหุนยนต (เชน แจกัน ถุงพลาสติก)
  เน่ืองจากหุนยนตอาจถูกกีดขวางหรือกระแทกส่ิงกีดขวางซ่ึงอาจทําลายส่ิงของมีคาในบานและอาคาร
• ไมอนุญาตใหใชบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตหรือการรับรู (รวมถึงเด็ก) ใชหุนยนต
• หามใหเด็กเลนกับหุนยนต เม่ือหุนยนตทํางาน เด็กและสัตวเล้ียงควรหลีกเล่ียงออกจากพ้ืนท่ีท่ีหุนยนตทํางานอยู 
• อยาวางส่ิงของ เด็กหรือสัตวเล้ียงลงบนหุนยนตไมวาจะอยูกับท่ีหรือขณะท่ีกําลังทํางานอยู
• อยาใชผลิตภัณฑเพ่ือทําความสะอาดวัตถุท่ีไหมอยู (เชน กนบุหร่ี)
• อยาใชผลิตภัณฑในการทําความสะอาดพรม 
• อยาใชผลิตภัณฑในการเก็บรวบรวมวัตถุท่ีมีแข็งหรือมีคม (เชน เศษแกวหรือส่ิงของท่ีเปนโลหะ)
• อยาใชฝาครอบตัวเซ็นเซอรเปนท่ีจับในการเคล่ือนยายอุปกรณ
• ทําความสะอาดหรือบํารุงรักษาหุนยนตและแทนชารจในสถานะปดเคร่ืองหรือไมไดใชงาน
• หามเติมของเหลวลงในผลิตภัณฑ (ควรเช็ดหุนยนตใหแหงกอนนําไปวางบนแทนชารจ)
• อยาวางหุนยนตคว่ําลงเน่ืองจากอาจสรางความเสียหายตอเซ็นเซอรตรวจจับ
• ใชผลิตภัณฑตามคูมือการใชงานหรือคูมือฉบับยอเพ่ือปองกันความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการใชงานท่ีไมเหมาะสมของผูใช

ขอจํากัดการใชงาน



การรับประกันหลังการขาย (ซอมแซม เปล่ียน และคืนสินคา) มีใหสําหรับผลิตภัณฑน้ีตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการคุมครองสิทธิของผูบริโภค
ผลประโยชนและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑรวมถึงการบริการจะครอบคลุมดังตอไปน้ี:
ระยะเวลาการรับประกัน
• หากลูกคาเลือกท่ีจะสงคืน เปล่ียนหรือซอมแซมผลิตภัณฑในกรณีท่ีประสิทธิภาพและการทํางานลมเหลวอันไมไดเกิดจากเหตุผลท่ีมนุษยภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีซ้ือ:
• หากลูกคาเลือกท่ีจะเปล่ียนหรือซอมแซมผลิตภัณฑในกรณีท่ีประสิทธิภาพและการทํางานลมเหลวอันไมไดเกิดจากเหตุผลท่ีมนุษยสรางข้ึนภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีซ้ือ;
• ทางบริษัทจะใหบริการบํารุงรักษาฟรีสําหรับการทํางานของผลิตภัณฑท่ีบกพรองอันไมไดเกิดจากเหตุผลท่ีมนุษยสรางข้ึนภายในระยะเวลารับประกัน

การรับประกันจะมีผลเฉพาะเม่ือใชงานผลิตภัณฑท่ีสามารถทํางานไดตามปกติ ความเสียหายใด ๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนและสถานการณตอไปน้ีจะไมครอบคลุมการรับประกัน:
1. ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเน่ืองจากความผิดพลาดของผูใช การใชงานผิดประเภท การใชงานในทางท่ีผิดหรือภัยพิบัติ
(เชน มีของเหลวไหลซึมเขาสูผลิตภัณฑ รอยแตกเน่ืองจากแรงภายนอก รอยขีดขวน และความเสียหายของอุปกรณตอพวง)
2. ผูใชไดทําการถอดช้ินสวนอุปกรณ ซอมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาตจากผูผลิต
(เชน ความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนสี การใชช้ินสวนเพ่ิมเติมหรือการดัดแปลงท่ีไมไดรับอนุญาต):
3. ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเน่ืองจากการเช่ือมตอกับอุปกรณเสริมท่ีไมเหมาะสมหรือเกิดจากการขนสงหรืออุบัติเหตุอ่ืน ๆ 
4. ใบรับรองการรับประกันหมดอายุ (คาดวาผูใชสามารถพิสูจนวาผลิตภัณฑอยูในระยะเวลาการรับประกัน) หรือระยะเวลาการรับประกันท่ีหมดอายุ
5. เน้ือหาท่ีระบุในใบรับประกันไมสอดคลองกับผลิตภัณฑจริงหรือมีการเปล่ียนแปลง
6. ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย

ขอกําหนดท่ีไมครอบคลุมการรับประกัน

ใบรับประกัน



A. ความเสียหายของสินคาท่ีเกิดจากการใชงานในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีผิดปกติหรือไมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน
B. การถอดแยกช้ินสวน ซอมแซม หรือดัดแปลงสินคาโดยไมไดรับอนุญาตหรือซอมแซมโดยบุคคล
ไมไดมาจากแผนกบริการของบริษัท
C. ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน ไฟไหม แผนดินไหว ฟาผา
D. ไมมีใบรับประกันหรือใบรับรองการซ้ือท่ีถูกตองและไมสามารถตรวจสอบขอมูลของผูใชได
E. ไมสามารถตรวจสอบวันท่ีซ้ือได

รายละเอียดการรับประกัน
1.  หากสินคามีปญหาดานการใชงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความเสียหายท่ีมนุษยสรางข้ึนหรือการถอด
หรือซอมแซมโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถทําเร่ืองขอเปล่ียนสินคา ณ รานคาท่ีคุณซ้ือสินคาไดใน 7 วันนับจากวันท่ีซ้ือ
2.  คุณสามารถรับบริการฟรีภายในระยะเวลารับประกัน
3.  การรับประกันจะถือเปนโมฆะ หากเกิดเหตุการณตอไปน้ี
อยางไรก็ตาม ทางบริษัทเราสามารถใหบริการโดยคิดคาบริการคาอุปกรณตามปกติ

หมายเหตุ: การรับประกันสินคา การใหบริการซอมแซม
จะเปนไปตามระยะเวลาการรับประกัน
อันข้ึนอยูกับความเปนจริง

ขอบคุณสําหรับการซ้ือหุนยนตทําความสะอาดอัจฉริยะของเรา!
เพ่ือรับสิทธิประโยชนของคุณฝายบริการลูกคาขอสัญญาวาจะใหบริการตามมาตรฐาน
และเราพรอมท่ีจะใหบริการคุณทุกเวลาท่ีคุณตองการ
1. โปรดเก็บใบรับประกันสินคาไวกับคุณ
2. เม่ือคุณตองการขอรับบริการ โปรดกรอกตารางขอมูลการรับประกัน
และตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดสินคา 
3. สําหรับการรับบริการหลังการขาย โปรดแสดงใบรับประกันสินคาและขอมูลการซ้ืออ่ืน ๆ
หากมีการซ้ือสินคาออนไลนโปรดระบุบัญชีผูใชของคุณบนแพลตฟอรมท่ีคุณซ้ือสินคา
4. คุณสามารถติดตอสายดวนบริการหลังการขายของเราไดท่ี 02 215-2577

ไมครอบคลุมการรับประกัน

6 เดือน

1 ป

6 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน

อุปกรณอ่ืนๆ แปรงทําความสะอาด
แปรงดานขาง

แทนชารจ / หัวชารจไฟ

แบตเตอร่ี

รุน

รานคา

ผูใช

ช่ือท่ีอยุ

ช่ือท่ีอยุ

(ดด/วว/ปป)ช่ือหุนยนตระยะเวลารับปะกัน หุนยนต

ช้ิน

โปรดแสดงใบรับประกันสินคาเพ่ือขอรับบริการ ใบรับประกันสินคา 




