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กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอยากละเอียดก่อน
ประกอบอุปกรณ์และเริ่มใช้งานอุปกรณ์

คําเตือน

คู่มือการใช้งาน 



สะอาดยาวนาน รวดเร็ว ใช้งานง่าย
ด้วยการทํางานแบบไร้สาย



คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญเพ่ือช่วย
ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟา้ควรปฏิบัติตามข้อควรระวัง
พ้ืนฐานเสมอรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้: 
กรุณาอ่านคําแนะนําทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์

คําเตือน: เพ่ือลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟา้ช็อต ความ
เสียหายหรือการบาดเจ็บ
อุปกรณ์นี้ใช้ได้กับแบตเตอรี่ BV05100K เท่านั้น 
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ประกอบอุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะใช้งาน
หา้มเกบ็ ชารจ์แบตเตอรีภ่ายนอกอาคารหรอืบนพ้ืนผวิทีเ่ปยีก
หา้มใหอ้ปุกรณโ์ดนฝน ควรเกบ็อปุกรณภ์ายในอาคารเทา่นัน้
ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เป็นของเล่น เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี
ไม่ควรใช้งาน หากใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับเด็กควรใช้งาน
อย่างระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสีย
หาย นําเด็กออกห่างจากอุปกรณ์และไม่อนุญาตให้เด็กนํา
นิ้วเข้าใกล้อุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์กําลังทํางานอยู่
ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ควรใช้ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์เสริมที่แนะนําโดย Hoover® เท่านั้น
ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จกับสายไฟหรือปลั๊กที่ชํารุด หาก
อุปกรณ์หรือแท่นชาร์จไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากวางทิ้ง
ไว้เป็นเวลานานหรือโดนนํ้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ห้ามดึงหรือถือแท่นชาร์จด้วยสายไฟ ควรเก็บสายไฟของ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย ห้ามวางอุปกรณ์ทับสายไฟ และควร
วางสายไฟให้ห่างจากพ้ืนผิวที่มีความร้อน
ห้ามถอดปลั๊กแท่นชาร์จโดยดึงที่สายไฟ ควรถอดปลั๊กโดย
การจับที่หัวจับ
ห้ามจับแท่นชาร์จหรือสายชาร์จของอุปกรณ์ด้วยมือที่เปียก 
หา้มวางวตัถใุด ๆ ขวางการใชง้านอปุกรณ ์หา้มใชอ้ปุกรณ์
หากมสีิง่กดีขวาง เชน่ ฝุ่นทีม่ขีนาดใหญ ่ผา้ สาํล ีเสน้ผม 
และอื่น ๆ ที่ลดการไหลของแรงดันอากาศภายในอุปกรณ์
ไม่ควรนําผม เสื้อผ้า หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเข้าใกล้
อุปกรณ์ที่กําลังทํางานอยู่  
กรุณาใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทํา
ความสะอาดบันไดเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสยีหาย เพ่ือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ล้มใหว้างอปุกรณบ์นพ้ืน 
ห้ามวางอุปกรณ์บนบันไดหรือเฟอร์นิเจอร์เพราะอาจทําให้
บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้
ห้ามใช้อุปกรณ์เพ่ือดูดทําความสะอาดของเหลว หรือสิ่ง
ที่สามารถติดไฟได้ เช่นนํ้ามันเบนซิน ทราย หรือไม้ 
หา้มหยิบสิง่ของทีมี่การเผาไหม ้เช่น บหุรี ่ไมขี้ดไฟ หรอืถา่น
ห้ามใช้อุปกรณ์โดยปราศจากตัวกรองและถังเก็บฝุ่นภายใน
อุปกรณ์
ห้ามใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดพ้ืนที่มีกระแสไฟฟา้วิ่งอยู่
เพ่ือป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดจาก Hoover® เท่านั้น ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ส่วนผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในคู่มือนี้
ห้ามเผาแท่นชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องใช้ไฟฟา้แม้ว่าจะได้
รับความเสียหายอย่างรุนแรง การเผาทําลายแบตเตอรี่
สามารถทําให้เกิดการระเบิดได้

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทีอ่าจเกดิจากไฟไหม ้ความเสีย
หายตอ่ทรพัยสิ์น และการบาดเจบ็ ไมค่วรนาํแบตเตอ
รีข่องอปุกรณ์และตวัอปุกรณเ์ข้าใกลน้ํา้หรอืสารอืน่ ๆ 
ทีอ่าจกอ่ความเสียหายได ้โดย เฉพาะฟลอูอไรดท์มีฤีทธ์
กดักรอ่นหรือสารทีน่าํไฟฟา้
ของเหลวทีม่ฤีทธ์ิกดักรอ่นหรอืนาํไฟฟา้ เชน่ นํา้เกลอื 
คลอรนี สารเคมีบางชนดิ และผลิตภณัฑท์ีม่สีว่นผสม
ของสารฟอกขาว อาจทาํใหเ้กดิไฟฟา้ลดัวงจรภายใน
แบตเตอรีไ่ด้ หากแบตเตอรีข่องอุปกรณส์มัผสักบัของ
เหลวทีม่ฤีทธ์ิกดักรอ่นหรอืนาํไฟฟา้ หา้มใชห้รอืชาร์จ
แบตเตอรีแ่ละทาํตามขัน้ตอนต่อไปนีท้นัท:ี
• 

• 

• 

• 

คําเตือน

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์
ป้องกันดวงตา และถุงมือยาง
วางแบตเตอรี่ที่ถูกสัมผัสแล้วลงในถังขนาดใหญ่ เช่น 
ถังขนาด 5 แกลลอนและเติมนํ้าสะอาดลงไปในถัง 
วางถังนํ้าไว้ในที่กลางแจ้ง แนะนําให้วางห่างจากเด็ก 
สัตว์เลี้ยง โรงจอดรถ รวมไปถึงวัสดุติดไฟง่าย/ไวไฟ
ทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในถังที่เต็มไปด้วยนํ้าสะอาด จากนั้น 
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพ่ือขอคําแนะนําสําหรับการทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ถูกสัมผัสโดยวัตถุไวไฟอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

• 

• 

• 

• 

เพ่ือป้องกันการเริ่มใช้งานเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสวิตชข์องอปุกรณ์นัน่ปิดอยูก่่อนทีจ่ะ
ถอือุปกรณ์ การเปิดสวิตช์ค้างไว้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น อุปกรณ์ชาร์จ
ที่ไม่เหมาะสําหรับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อาจทําให้เกิดการ
บาดเจ็บและไฟไหม้ได้
ใช้งานอุปกรณ์กับแบตเตอรี่ที่กําหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น 
การใช้แบตเตอรี่ชิดอื่นอาจสร้างความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
และไฟไหม้
ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้กับแท่นชาร์จเท่านั้น สําหรับใช้
งานกบักบัแบตเตอร่ีลเิธยีมไอออน (Lithium Ion) สามารถ
ดไูดท้ีห่นา้ 6 เพ่ือตรวจสอบการทาํงานร่วมกนัของ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ



คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญเพ่ือช่วย
ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
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อุปกรณ์ชาร์จใช้สามารถใช้สําหรับภายในอาคารเท่านั้น โปรด
เก็บแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จไว้ในที่แห้งเสมอ
ถอดปลั๊กแท่นชาร์จออกจากเต้าเสียบก่อนทําความสะอาด
หรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ทําความสะอาด
ถอดแบตเตอรีอ่อกจากอปุกรณก์อ่นทาํการปรบัแตง่ เปลีย่น
อุปกรณ์เสริมหรือจัดเก็บอุปกรณ์ มาตรการความปลอดภัย
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่อุปกรณ์เริ่มทํางานโด 
ไม่ตั้งใจ
หากไม่ไดใ้ชง้านแบตเตอรีใ่หเ้กบ็แบตเตอรีใ่หห้า่งจากอปุกรณ์
อื่น ๆ เช่นคลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือ
วัตถุโลหะขนาดเล็กอื่น ๆ เนื่องจากการลัดวงจรของขั้ว
แบตเตอรี่ด้วยกันอาจทําให้เกิดการไหม้หรือไฟไหม้ได้
การใชง้านทีไ่ม่เหมาะสมอาจทาํใหมี้ของเหลวไหลจากอปุกรณ์  
ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหากมีการสัมผัสโดย
บังเอิญให้ล้างด้วยนํ้าสะอาด หากของเหลวเข้าตาให้รีบไป
พบแพทย์ ของเหลวที่ออกจากแบตเตอรี่อาจทําให้เกิดการ
ระคายเคืองหรือไหม้ได้
ห้ามใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือดัดแปลงเนื่อง
จากอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ
ห้ามให้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ถูกไฟหรืออุณหภูมิสูงเกินไป 
การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิสูงกว่า 265 °F อาจทําให้เกิด
การระเบิด
กรณุาทาํตามคาํแนะนาํสาํหรบัการชารจ์และหา้มชารจ์แบตเตอรี่
หรืออุปกรณ์ในพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิสูงตามที่ระบุไว้ในคําแนะนํา
เนื่องจากอาจทําให้แบตเตอรี่เสียหายและเพ่ิมความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟไหม้ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หน้า 4 ของคู่มือนี้
ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์และแบตเตอรี่นอกเหนือ
จากคําแนะนําที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและดูแลรักษา
นําผลิตภัณฑ์เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจาก
การสะดุดล้ม

ข้อควรระวัง – เพ่ือลดความเส่ียงของความเสียหายของ
อุปกรณ์
• หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เพ่ือดูดจับวัตถุที่มีความคมเนื่อง
จากอาจทําให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ 
• เก็บอุปกรณ์ในที่ร่มและแห้ง ห้ามให้อุปกรณ์สัมผัสกับ
อุณหภูมิที่เย็นจัดหรือของเหลว 
• ห้ามใช้วัตถุมีคมเพ่ือทําความสะอาดท่อเพราะอาจทําให้เกิด
ความเสียหายได้
• ตรวจสอบการรับประกันและคําแนะนําของผู้ผลิตเกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดพ้ืนก่อนการใช้งาน 
• ห้ามเก็บตัวแยกเศษสิ่งสกปรกกับถังใส่นํ้ายาทําความสะอาด
ในตัวอุปกรณ์
• นํ้าจะหยดลงจากแปรงและด้านล่างของอุปกรณ์หลังการใช้
งานและอาจทําให้เกิดให้แอ่งนํ้า เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ต่อพ้ืนลามิเนทและเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่นระหว่าง
การใช้งาน (a) วางอุปกรณ์บนผ้าที่สามารถดูดซับนํ้าได้ 
(เช่น ผ้าเช็ดตัว)  

คาํเตอืนเก่ียวกับการทาํลายแบตเตอรี:่
ความเสี่ยงจากการระเบิดหรือการได้รับสารวัสดุที่เป็นพิษ



คําเตือน

การประกอบอปุกรณ์
การประกอบอุปกรณ์
• 

• 
• 

ม้วนสายท่อเข้ากับรอบตัวอุปกรณ์โดยเริ่มที่ด้านหน้าและ
วางเครื่องมือในผู้ถือ ดูรูปที่ 1 หน้า 7
ใส่แบตเตอรี่เข้ากับอุปกรณ์ ดูรูปที่ 2 หน้า 8
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังทั้งสองถูกล็อคเข้าตําแหน่งที่
ถูกต้อง

เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์ ผู้ใช้งานควรปิดอุปกรณ์โดยหมุนสวิตช์เปิด
ปิดไปที่ OFF แล้วถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกก่อน
การใช้งาน

คําเตือน

ข้อควรระวัง

พรม เส้นใยธรรมชาติ และซอฟท์ไฟเบอร์บางชนิด
สามารถทําให้อุปกรณ์ทํางานผิดปกติได้ อุปกรณ์อาจทํา
ให้ขนของพรมบางชนิดเสียหาย ผู้ใช้งานควรสอบถาม
ผู้ผลิตพรมเพ่ือขอคําแนะนําในการการทําความสะอาด
ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

ก่อนเริ่มทําความสะอาด:
• 

• 

• 

ห้ามใช้อุปกรณ์บนพรมเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง ควรใช้นํ้า
ยาทําความสะอาดพรมแบบพกพาของ Hooover เท่านั้น 
สัญลักษณ์ “w” สําหรับการทําความสะอาดแบบเปียก หรือ 
“s/w” (สาํหรบัการทําความสะอาดแบบ “solvent/แหง้ทา่นัน้)
ควรทดสอบความคงทนของสีพ้ืนโดยถูพ้ืนผิวเบา ๆ ด้วย
ผ้าขาวชบุนํา้หมาด ๆ จากนัน้ รอประมาณ 10 นาทแีละตรวจ
สอบว่ามีสีหลุดออกมาหรือไม่โดยใช้ผ้าขนหนูสีขาวเช็ดเบาๆ 
วางอลูมิเนียมลอยด์หรือกระดาษแว็กซ์ใต้ขาเฟอร์นิเจอร์ที่
หนักและไม่สามารถขยับได้เพ่ือป้องกันขาเฟอร์นิเจอร์ไม่
เปื้ อนสีพรม รวมไปถึงผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์และผ้าม่าน

เพ่ือหลกีเลีย่งความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้กับพ้ืนไม ้ใต้
พรมหรือพรม ผู้ใชง้านควรวางวัสดุกนันํา้ เชน่ 
พลาสติก ไวใ้ต้พรมก่อนทําความสะอาด

การทาํงานของอปุกรณ์
การชาร์จอุปกรณ์
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 3 หน้า 8
• 

• 
• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก ขั้นตอนนี้
อาจใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากข้อบังคับของ
รัฐบาลทําให้แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จจนเต็มก่อนถึงมือ
ผู้ใช้งาน
ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
ติดตั้งแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จโดยใส่แบตเตอรี่ให้ตรงกับ
แท่นจา่ยไฟของแทน่ชารจ์และเลือ่นแบตเตอรีใ่สใ่นแทน่ชารจ์
เมื่อทําการชาร์จ ไฟของแบตเตอรี่จะสว่างและกระพริบเพ่ือ
แสดงสถานะการชาร์จ 
หากไฟที่แท่นชาร์จกะพริบเป็นสีแดงแสดงว่ามีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
จากแท่นชาร์จชาร์จแล้วลองอีกครั้ง หากไฟสีแดงยัง
ปรากฏอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพ่ือขอรับทราบ
ข้อมูลเพ่ิมเพ่ิมเติม
เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟของแบตเตอรี่จะดับและไฟ
ที่แท่นชาร์จจะสว่างขึ้น
สําหรับการถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จให้กดอุปกร
ณ์ออกช้า ๆ และดึงแบตเตอรี่กลับไปที่อุปกรณ์
อุณหภูมิของอุปกรณ์ขณะชาร์จแบตเตอรี่ควรอยู่ที่ 
41-80°F  (5-38 °C)
แท่นชาร์จจะหยุดทํางานหากอุณหภูมิของอุปกรณ์ร้อนหรือ
เย็นเกินไป โดยจะมีสัญญาณไฟสีแดงปรากฏขึ้นและการ
ชาร์จจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ

เริม่ใชง้านอุปกรณ์
ดูทีภ่าพประกอบคู่มอืการใช้งาน รปูที ่3 หน้า 8
• การเติมนํา้สะอาดและนํา้ยาทําความสะอาดลงในถังสามารถ
ดูได้จากภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รปูที ่4 หน้า 8 ผูใ้ช้
งานสามารถยกอถปกรณข์ึน้เพ่ือถอดถงัเก็บนํา้สะอาด

ไม่ควรเติมนํา้ทีมี่อุณหภมิูสงูกวา่ 140 ˚F (60˚C) 

• 
• 
• 

• 

• 

การดูแลรักษา (Pre-Treating)
• 

• 

• 
วิธีทําความสะอาดโดยใช้ Portable Carpet Cleaner
• 

• 
• 

• 

• 

หมุนฝาแบบทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงขึ้นเพ่ือนําถังออก
เติมนํ้ายาทําความสะอาด Hoover 
สําหรับใช้กับ Hoover Full Size Solutions ผสมนํ้ายาทํา
ความสะอาด 1 ฝา ต่อนํ้า 8 ออนซ์เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ใส่ฝาครอบให้แน่นและใส่ถังกลับเข้ากับตัวอุปกรณ์โดยให้ฝา
ปิดควํ่าลง จากนั้น ดันถังเข้าหาอุปกรณ์จะเข้าลงล็อค 
แกะสายท่อทําความสะอาดออกจากฐานอุปกรณ์ เลือก
เครือ่งมือทีต่อ้งการและตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ชิน้สว่นประกอบ
กันแน่นหนา (ถ้ามี)

เพ่ือผลลัพธ์การทําความสะอาดที่ดีที่สุดควรใช้นํ้ายาทําความ
สะอาด Hoover Spot Treatment เพ่ือชว่ยขจัดคราบฝังลกึ
กระจายสเปรย์นํ้ายาทําความสะอาดในปริมาณที่พอเหมาะบน
รอยเปื้ อนหรือบริเวณที่มีคราบฝังแน่น ควรปฏิบัติตามคํา
แนะนําเฉพาะที่พบในฉลากของนํ้ายาทําความสะอาด
จากนั้น รอ 5-10 นาที

ใสอุปกรณ์เสริมที่ให้มากับอุปกรณ์ ดูได้จากภาพอธิบายการ
ประกอบอุปกรณ์ รูปที่ 5 หน้า 8
กดปุ่มเปิดปิดที่ด้านบนของเครื่องเพ่ือเปิดเครื่อง ดูหน้า 7
สําหรับการดูดของเหลว ให้วางอุปกรณ์บนจุดที่สกปรกและ
ใช้แรงกดลงที่ด้านหน้าของอุปกรณ์และดึงอุปกรณ์เข้าหา
ตัวอย่างช้า ๆ ดูรูปที่ 6 หน้า 8
สเปรย์นํ้ายาทําความสะอาดในปริมาณที่พอเหมาะบนบริเวณ
ที่เปื้ อนโดยการกดที่สเปรย์บนด้านหลังของอุปกรณ์ ดูรูปที่ 
7 หน้า 8
สําหรับการดูดคราบต่าง ๆ ให้วางอุปกรณ์บนจุดที่สกปรก
และใช้แรงกดลงที่ด้านหน้าของอุปกรณ์และดึงอุปกรณ์เข้า
หาตัวอย่างช้า ๆ สามารถทําซํ้าได้ตามต้องการดูรูปที่ 6 
หน้า 8 



คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน

หมายเหตุ

การทาํงานของอปุกรณ์

การดแูลรกัษาอปุกรณ์

ห้ามใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดสัตว์เลี้ยง

• 

• 

• 

• 

หากจําเป็นต้องทําความสะอาดเพ่ิมเติมให้รอจนกระทั่งเบาะ
หรือโซฟาแห้งสนิทก่อน จึงจะสามารถใช้อุปกรณ์เพ่ือทํา
ความสะอาดอีกครั้ง
ควรเทนํ้าสกปรกออกเมื่อเสียงมอเตอร์ดังขึ้นและการดูด
เริ่มติดขัด
เมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วให้ทําตามคําแนะนํา “การทําให้ 
portable carpet cleaner ทํางานได้อย่างถูกต้อง” ใน
ส่วนการบํารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Hoover แนะนําให้ล้างเบาะด้วยนํ้าเท่า
นั้น เนื่องจากนํ้าจะขจัดสารทําความสะอาดที่ตกค้างอยู่

การใช้นํ้ายาทําความสะอาดมากกว่าปริมาณที่แนะนําจะทํา
ให้เกิดฟองในปริมาณที่มากเกินความจําเป็น

ควรใช้นํ้ายาทําความสะอาดของ HOOVER® กับ
อุปกรณ์นี้เท่านั้น เนื่องจาดนํ้ายาทําความสะอาดถูกออก
แบบมาเพ่ือให้กับอุปกรณ์นี้ นํ้ายาทําความสะอาดที่ไม่ใช่
ของ HOOVER® อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์และการ
รับประกันจะถือเป็นโมฆะ

• 

• 

การบริการอื่น ๆ ควรให้บริการโดยตัวแทนบริการที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น
หากอุปกรณ์ไม่ทํางานเนื่องจากการตก ชํารุด ทิ้งไว้นอก
อาคาร หรือตกนํ้า ผู้ใช้งานสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
เพ่ือขอรับการบริการและคําแนะนําเพ่ิมเติม

การทําให้ portable carpet cleaner ทํางานได้อย่าง
ถูกต้อง:
• เทถังเก็บนํ้าสกปรกออก กดปุ่มเปิดตัวถังและยกถังออก
จากอุปกรณ์ จากนั้น วางถังลงและยกฝาออกเพ่ือล้าง นํ้า
สะอาดจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะออกจากถัง ปล่อย
ให้แห้งก่อนที่จะติดตั้งกับอุปกรณ์อีกครั้ง ดูวิธีการได้ใน
รูปที่ 8 หน้า 8

• 

• 

• 

• 

ล้างเครื่องมือใต้ faucet ถอดฝาครอบหัวฉีดออกโดย
กดปุ่มปลดล็อค ดูรูปที่ 9 และ 10 หน้า 8
นําเศษสิ่งสกปรกออกจากหน้าจอสีแดงหลังจากใช้งาน
ทุกครั้งเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ถอดสกรูทั้งสามตัวที่ด้านล่างอุปกรณ์เพ่ือถอดท่อ
อุปกรณ์ออกและนําไปทําความสะอาด ดูรูปที่ 11 หน้า 8
เทถังนํ้ายาทําความออกและตากให้แห้ง

การทาํความสะอาดอปุกรณ์

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟา้ช็อต
เนื่องจากความเสียหายท่ีเกิดจากส่วนประกอบภายใน
อุปกรณ์ทําความสะอาด ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดของ Hoover ตามทีร่ะบไุว้ด้านลา่งเทา่นัน้

Oxy Spot Remover
กําจัดคราบและกลิ่นได้ทันที

Paws & Claws Spot Remover
ช่วยกําจัดและกําจัดกลิ่นของสัตว์

เลี้ยงและคราบสกปรก

Paws & Claws Premixed 
Carpet Cleaning Formula
ช่วยกําจัดและกําจัดกลิ่นของ
สัตว์เล้ียงและคราบสกปรก 

(สําหรับพรม)



อปุกรณเ์สรมิอืน่ ๆ

แบตเตอรี่ ONEPWR ทุกรุ่นสามารถใช้งานได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของ ONEPWR

แบตเตอรี่           ประเภทโมเดล          แรงดันไฟฟา้            ความจุ 

ใช้กับแท่นชาร์จ BV05100K



1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6.  
7.  
8.  

ปุ่มกดเพ่ือนําถังออก
ถังใส่นํ้าสะอาด / นํ้ายาทําความสะอาด
ถังเก็บนํ้าสกปรก
ท่อดูดเพ่ือทําความสะอาด
หัวแปรงดูดฝุ่นอเนกประสงค์
OnePWR แบตเตอรี่
ปุ่มเปิดปิด
ที่จับ

1.  
2.  

ท่อดูดเพ่ือทําความสะอาด
ที่เก็บท่อดูด (Hose Clip)

1. การใส่ แบตเตอรี่ ONEPWR 



1. 
2. 

แท่นชาร์จ
แบตเตอรี่ OnePWR 1. ถงัใสน่ํา้สะอาด / นํา้ยาทาํความสะอาด 1. ทีเ่ปลีย่นหวัแปรงทาํความสะอาด

1. หวัแปรงดูดฝุ่นอเนกประสงค์ 1. ทีก่ดเพ่ือสเปรยน้ํ์าและนํา้ยาทาํ
ความสะอาด

1.  
2.  

ถงัเกบ็นํา้สกปรก
ปุ่มกดเพ่ือนาํถงัออก

1. หวัแปรงดูดฝุ่นอเนกประสงค์ 1. 
2. 

หวัแปรงดูดฝุ่นอเนกประสงค์
หวัฉดีสามารถถอดออกได้

1. 
2. 

ทเีกบ็ทอ่ดดูทําความสะอาด
สกรู 


