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ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างระมัด
ระวังก่อนประกอบและเริ่มใช้งาน
อุปกรณ์

คําเตือน



สะอาดยาวนาน รวดเร็ว ใช้งานง่าย
ด้วยการทํางานแบบไร้สาย

Welcome to the
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คําเตือน

คําแนะนําด้านความปลอดภัย
ที่สําคัญเพ่ือช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

• เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟา้ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพ้ืน
ฐานเสมอรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้: กรุณาอ่าน
คําแนะนําทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์
คําเตือน: เพ่ือลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟา้ช็อต ความ
เสียหายหรือการบาดเจ็บ
•  
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

ประกอบอุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะใช้งาน
ห้ามใช้อุปกรณ์กับพ้ืนผิวที่เปียก ห้ามให้อุปกรณ์โดนฝน 
ควรเก็บอุปกรณ์ภายในอาคารเท่านั้น
ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายขณะใช้งานอุปกรณ์ ห้าม
สวมเส้ือผา้หลวมหรอืเครือ่งประดบั หากผูใ้ชง้านผมยาวควร
มัดผมให้เรียบร้อยเนื่องจากเสื้อผ้าที่หลวมและเส้นผมอาจ
รบกวนการทํางานของอุปกรณ์ได้
กรุณาปิดการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะถอด
แบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
ผู้ใช้งานควรรักษาสมดุลการใช้งานที่เหมาะสม ไม่ควรใช้
งานอุปกรณ์หนักเกินไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุม
อุปกรณ์ได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามใช้อุปกรณ์
กับบันไดหรือพ้ืนที่ไม่แข็งแรง
ควรใช้อุปกรณ์ด้วยความปลอดภัย ผู้ใช้งานควรสวมใส่
หน้ากากกันฝุ่น
ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เป็นของเล่น เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี
ไม่ควรใช้งาน หากใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับเด็กควรใช้งาน
อยา่งระมัดระวงัเพ่ือหลกีเลีย่งการบาดเจบ็หรือความเสยีหาย
นําเด็กออกห่างจากอุปกรณ์และไม่อนุญาตให้เด็กนํานิ้วเข้า
ใกล้อุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์กําลังทํางานอยู่
ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ควรใช้ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์เสริมที่แนะนําโดย Hoover® เท่านั้น
เพ่ือลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือการระเบิดห้ามปล่อย
อุปกรณ์ทํางานในขณะที่ไม่มีใครใช้งาน ควรหยุดใช้อุปกรณ์
ทันทหีากพบวา่มสัีญญาณการทํางานทีผิ่ดปกติ เช่น การดูด
ผดิปกต ิมขีองเหลวหรอืเศษขยะตดิในทอ่อปุกรณห์รอืเสยีง
มอเตอร์ดังผิดปกติ
ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จกับสายไฟหรือปลั๊กที่ชํารุด หาก
อุปกรณ์หรือแท่นชาร์จไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากวางทิ้ง
ไว้เป็นเวลานานหรือโดนนํ้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
ห้ามจับแท่นชาร์จหรือสายชาร์จของอุปกรณ์ด้วยมือที่เปียก 
ห้ามดึงหรือถือแท่นชาร์จด้วยสายไฟ ควรเก็บสายไฟของ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย ห้ามวางอุปกรณ์ทับสายไฟ และควร
วางสายไฟให้ห่างจากพ้ืนผิวที่มีความร้อน
ห้ามถอดปลั๊กแท่นชาร์จโดยดึงที่สายไฟ ควรถอดปลั๊กโดย
การจับที่หัวจับ
กรุณาใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทํา
ความสะอาดบันไดเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหาย เพ่ือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ล้มให้วางอุปกรณ์บนพ้ืน 
ห้ามวางอุปกรณ์บนบันไดหรือเฟอร์นิเจอร์เพราะอาจทําให้
บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้

• หา้มวางวตัถใุด ๆ ลงในชอ่งระบายอากาศของอุปกรณ์ ฝุ่น
ผงท่ีติดอยูต่รงชอ่งระบายอากาศอาจทาํให้การระบายอากาศ
ตดิขดั  
• หา้มใช้อุปกรณด์ดูสิง่ของทีม่กีารเผาไหม ้เชน่ บุหร่ี ไมข้ดีไฟ
หรอืถา่น
• หา้มใช้อุปกรณเ์พ่ือดดูทาํความสะอาดของเหลว หรือสิง่ที่
สามารถตดิไฟได ้เชน่นํา้มนัเบนซนิ ทราย หรือไม ้
• หา้มใช้อุปกรณโ์ดยปราศจากตวักรอง
• หา้มเผาแทน่ชารจ์แบตเตอร่ีหรือเครือ่งใช้ไฟฟา้แมว้า่จะไดรั้บ
ความเสยีหายอยา่งรุนแรง การเผาทาํลายแบตเตอรีส่ามารถทาํ
ใหเ้กดิการระเบดิได้
• ไมค่วรเสียบอุปกรณเ์ข้ากบัเตา้เสียบตลอดเวลาเนือ่งจาก
อปุกรณจ์ะอยูใ่นสภาพพรอ้มใช้งานตลอดเวลา โปรดระวงั
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่ใชผ้ลติภณัฑห์รือเม่ือเปลีย่นอุปกรณ์
เสรมิ

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทีอ่าจเกิดจากไฟไหม ้ความเสีย
หายต่อทรพัย์สิน และการบาดเจบ็ ไมค่วรนาํแบตเตอร่ี
ของอปุกรณแ์ละตัวอปุกรณ์เขา้ใกลน้ํา้หรอืสารอ่ืน ๆ ที่
อาจก่อความเสียหายได ้โดย เฉพาะฟลอูอไรด์ทมีฤีทธ์
กดักร่อนหรอืสารทีน่าํไฟฟา้
ของเหลวทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นหรือนาํไฟฟา้ เชน่ น้ําเกลือ 
คลอรีน สารเคมบีางชนดิ และผลติภณัฑท่ี์มส่ีวนผสม
ของสารฟอกขาว อาจทาํใหเ้กดิไฟฟา้ลดัวงจรภายใน
แบตเตอรีไ่ด ้หากแบตเตอร่ีของอุปกรณส์มัผัสกบัของ
เหลวทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นหรือนาํไฟฟา้ ห้ามใชห้รือชาร์จ
แบตเตอรีแ่ละทาํตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ีทนัท:ี

• 

• 

• 

• 

สวมใสอุ่ปกรณป้์องกนัภยัส่วนบุคคล เชน่ อุปกรณ์
ปอ้งกนัดวงตา และถงุมือยาง
วางแบตเตอรีท่ีถ่กูสัมผสัแลว้ลงในถงัขนาดใหญ่ เชน่ 
ถงัขนาด 5 แกลลอนและเติมนํา้สะอาดลงไปในถงั 
วางถงันํา้ไวใ้นทีก่ลางแจง้ แนะนาํใหว้างหา่งจากเดก็ 
สตัวเ์ลีย้ง โรงจอดรถ รวมไปถงึวัสดุติดไฟง่าย/ไวไฟ
ทิง้แบตเตอรีไ่วใ้นถงัทีเ่ตม็ไปด้วยนํา้สะอาด จากนัน้ 
ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้เพ่ือขอคาํแนะนาํสาํหรับการท้ิง
แบตเตอรีที่ถ่กูสัมผสัโดยวตัถไุวไฟอยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม
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คําแนะนําด้านความปลอดภัย
ที่สําคัญเพ่ือช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

• ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งานและก่อน
ทําความสะอาด 
• ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้กับแท่นชาร์จเท่านั้น สําหรับใช้
งานกับกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion)  ของ 
Hoover สามารถดไูด้ทีห่นา้ 7 เพ่ือตรวจสอบการทํางานรว่ม
กันของแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
• ชาร์จอุปกรณ์กับแท่นชาร์จที่จัดทําโดยผู้ผลิตเท่านั้น แท่น
ชาร์จที่เหมาะสําหรับแบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทําให้เกิดการบาด
เจ็บหรือไฟไหม้เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่เหมาะสม ห้ามใช้
อุปกรณ์ชาร์จนอกอาคาร
• ใช้อุปกรณ์กับแบตเตอรี่ที่กําหนดไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น การ
ใช้แบตเตอรีช่นดิอืน่อาจทาํใหผู้ใ้ช้งานไดร้บับาดเจบ็และไฟไหม้
• เมื่อไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ให้เก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุที่เป็น
โลหะอื่น ๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู หรือ
วัตถุโลหะขนาดเล็กชนิดอื่น ๆ ที่สามารถทําการเชื่อมต่อจาก
ขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจทํา
ให้เกิดการไหม้ได้
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนทําการปรับเปลี่ยน 
ถอดชิ้นส่วน หรือจัดเก็บ มาตรการความปลอดภัยเชิง
ป้องกันดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของ
ผู้ใช้งาน
• ห้ามใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือดัดแปลงเนื่อง
จากอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ
• ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นอกอาคารหรือพ้ืนที่เปียก ห้ามให้
แบตเตอรี่โดนนํ้าเด็ดขาด
• ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์และแบตเตอรี่ยกเว้น
ตามที่ระบุในคําแนะนําสําหรับการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์เท่านั้น
• เพ่ือลดความเสี่ยงจากการระเบิดและการบาดเจ็บสาหัส 
หา้มใชอุ้ปกรณใ์นบรเิวณทีม่เีปลวไฟหรอืพ้ืนที ่ๆ ทีมี่อุณหภูมิ
สูงกว่า 265 °F แบตเตอรี่ที่ระเบิดสามารถปล่อยเศษขยะและ
สารเคมี หากเกิดการสัมผัสให้ล้างออกด้วยนํ้าทันที
• เพ่ือป้องกันการเริ่มใช้งานเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสวิตชข์องอุปกรณน์ัน่ปดิอยูก่่อนทีจ่ะถอื
อุปกรณ์ การเปิดสวิตช์ค้างไว้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
• การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้มีของเหลวไหลจาก
อุปกรณ์ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหากมีการ
สัมผัสโดยบังเอิญให้ล้างด้วยนํ้าสะอาด หากของเหลวเข้าตา
ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่ออกจากแบตเตอรี่อาจทําให้
เกิดการระคายเคืองหรือไหม้ได้

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในที่ชื้นหรือเปียก ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จ
แบตเตอร่ีและอปุกรณใ์นสถานทีที่ม่อีณุหภูมนิอ้ยกวา่ 50 °F 
หรือมากกว่า 100 °F และห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้ในภายใน
ยานพาหนะ
กรุณาทําตามคําแนะนําสําหรับการชาร์จและห้ามชาร์จ
แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ในพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิสูงตามที่ระบุไว้ใน
คําแนะนําเนื่องจากอาจทําให้แบตเตอรี่เสียหายและเพ่ิมความ
เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
ควรตรวจสอบการอุปกรณ์ การแตกของชิ้นส่วนและอื่น ๆ 
ที่อาจส่งผลต่อการทํางานอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหาย 
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนใช้งาน อุบัติเหตุจากการ
ใช้งานสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปก
ติและได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง
ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการแนะนําจากผู้ผลิตสําหรับ
เท่านั้น อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งาน
ห้ามให้นํ้ามันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ สัมผัส
กับชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ เนื่องจากสารเคมีสามารถ
สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ 
อุปกรณ์นี้มีไว้สําหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น หากใช้โดยจุด
ประสงค์อื่น การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
ควรใช้งานอุปกรณ์ตามคําแนะนําเหล่านี้ หากให้ผู้อื่นยืม
อุปกรณ์ควรให้พวกเขาปฏิบัติตามคําแนะนํานี้ด้วยเช่นกัน

ขอ้ควรระวัง - เพ่ือลดความเส่ียงของความเสียหาย:
หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณด์ดูวัตถทุีม่คีวามคมและแขง็เนือ่ง
จากจะทาํใหอุ้ปกรณ์เกดิความเสียหายได้

จดัเกบ็อปุกรณ์ไวใ้นท่ีร่มและแหง้ หา้มใหอ้ปุกรณสั์มผสักับ
อณุหภมูทิีเ่ยน็เกนิไป
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คําแนะนําด้านความปลอดภัย
ที่สําคัญเพ่ือช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

คาํเตอืนเกีย่วกบัการทาํลายแบตเตอรี:่
ความเสีย่งจากการระเบดิหรือการไดร้บัสารวสัดทุีเ่ปน็พิษ

แบตเตอรี่จะต้องถูกเก็บ รีไซเคิล หรือกําจัดด้วยวิธีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตราประทับRBRC ที่ได้รับการรับรอง
จาก EPA บนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ระบุว่า 
Techtronic Industries ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ 
Hoover, Inc. ได้เข้าร่วมในโครงการอุตสาหกรรมเพ่ือรวบ
รวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน 
ข้อตกลงนี้ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ 
RBRC เป็นทางเลือกที่สะดวกในการทําลายแบตเตอรี่ Li-ion
ที่ใช้แล้วแทนที่จะทิ้งแบตเตอรี่ลงถังขยะและทิ้งเป็นของเสีย
ในเขตเทศบาลซึ่งถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายใน ทั้งนี้ 
คุณสามารถเข้าเว็บไซต์ www.rbrc.org/call2recycle/  
เพ่ือหาข้อมลูเพ่ิมเติมเกีย่วกับการรไีซเคิลและกาํจดั แบตเตอรี่
ในพ้ืนที่ของคุณ Hoover, Inc. มีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้รวม
ทัง้ยงัเปน็สว่นหนึง่ขององคท์ีม่คีวามมุง่มัน่ในการรกัษาสภาพ
แวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน

หากมข้ีอสงสยัเพ่ิมเตมิ กรณุาติดตอ่
Hoover.com/support or Hoover.ca/support
อพัเดตข้อมลูขา่วสารไดที้:่
Facebook: @allaboutbot.th 
ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบขอ้มลูสนิคา้ได้ที ่mode; number ดา้นหลงัอุปกรณ์
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คําเตือน

คําเตือน

การประกอบอุปกรณ์

การทํางานของอุปกรณ์

ห้ามใช้อุปกรณ์หากไม่ได้ประกอบอย่างสมบูรณ์หรือหาก
ชิ้นส่วนใด ๆ หายไปหรือเสียหาย การใช้อุปกรณ์ที่
ประกอบไม่สมบูรณ์อาจทําให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บสาหัส
ได้

คําเตือน
ห้ามดัดแปลงและแก้ไขอุปกรณ์นี้หรือสร้างอุปกรณ์เสริม
อื่น ๆ ที่ไม่ได้แนะนําให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ การดัดแปลงดัง
กล่าวเป็นการใช้งานในทางที่ผิดและอาจส่งผลให้เกิด
อันตรายซึ่งนําไปสู่การบาดเจ็บสาหัส

ห้ามประมาทในการใช้อุปกรณ์ถึงแม้ว่าจะเคยใช้จนชิน
แล้ว เนื่องจากความประมาทในการใช้งานอาจก่อให้เกิด
อันตรายสําหรับผู้ใช้งานได้

คําเตือน
เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสร้ายแรง ควรถอด
แบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เมื่อต้องการทําความสะอาด
หรือทําการบํารุงรักษาใด ๆ

คําเตือน
ห้ามใชอ้ปุกรณเ์สรมิใด ๆ ทีไ่มไ่ดร้บัการแนะนําจากผูผ้ลติ
อุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนําอาจทําให้ผู้ใช้
งานได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

การตดิตัง้อปุกรณ ์(Application)
คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์นีเ้พ่ือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี:้

• เพ่ือดูดฝุ่นพ้ืนผิวที่แห้ง
คาํแนะนาํการตดิต้ัง/ถอดแบตเตอรี่
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 3 หน้า 8
• 
• 

• 

ใส่แบตเตอรี่ลงในพอร์ตแบตเตอรี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทําการล็อคแบตเตอรี่เข้าที่แล้วและ
ประกอบอุปกรณ์ก่อนเริ่มใช้งาน 
กดที่ปลดแบตเตอรี่ทั้งสองด้านเพ่ือนําแบตเตอรี่ออกจาก
ที่ถืออุปกรณ์

การเปลีย่นแบตเตอรี่
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 2 หน้า 8
• 

• 
• 

• 

กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก ขั้นตอน
นี้อาจใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากข้อบังคับของ
รัฐบาลทําให้แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จจนเต็มก่อนถึงมือ
ผู้ใช้งาน
ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
ติดตั้งแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จโดยใส่แบตเตอรี่ให้ตรงกับ
แทน่จ่ายไฟของแทน่ชารจ์และเลือ่นแบตเตอรีใ่สใ่นแท่นชารจ์
เมื่อทําการชาร์จ ไฟของแบตเตอรี่จะสว่างและกระพริบเพ่ือ
แสดงสถานะการชาร์จ

• 

• 

• 

การเริม่/หยดุการใช้งานเครือ่งดดูฝุ่น
ดท่ีูภาพประกอบคูม่อืการใชง้าน รูปที ่3 หน้า 8
• 
• 
การดดูฝุ่น (Crevice Tool)
ดท่ีูภาพประกอบคูม่อืการใชง้าน รูปที ่4&5 หน้า 9
• 
• 

• 
• 
• 

การถอด/ติดถังเก็บฝุ่นเขา้กับอปุกรณ์
ดท่ีูภาพประกอบคูม่อืการใชง้าน รูปที ่6&7 หนา้ 9
• 

การถอดถงัเก็บฝุ่นออกจากอุปกรณ์
• 
• 

การตดิถงัเก็บฝุ่นเข้ากบัอุปกรณ์
• 

หากไฟที่แท่นชาร์จกะพริบเป็นสีแดงแสดงว่ามีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
จากแท่นชาร์จชาร์จแลว้ลองอีกครัง้ หากไฟสีแดงยังปรากฏ
อยู ่กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบริการลกูคา้เพ่ือขอรับทราบข้อมูลเพ่ิม
เพ่ิมเติม
เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟของแบตเตอรี่จะดับและไฟที่
แท่นชาร์จจะสว่างขึ้น
สําหรับการถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จให้กดอุปกรณ์
ออกช้า ๆ และดึงแบตเตอรี่กลับไปที่อุปกรณ์

เพ่ือเริ่มการใช้งาน: ดันสวิตช์ ON/OFF ไปที่ ON
เพ่ือหยุดการใช้งาน: ดันสวิตซ์ ON/OFF ไปที่ OFF

เครื่องดูดฝุ่นจะถูกเก็บไว้ที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่น
สําหรับการถอดเครื่องดูดฝุ่นให้ดึงที่จับไปด้านหน้าและถอด
ออกเครื่องดูดออกจากถังเก็บฝุ่น
ปิดเครื่องดูดฝุ่น
ถอดแบตเตอรี่ออก
ใส่หัวดูดที่ให้มาคู่กับอุปกรณ์เข้ากับส่วนหน้าของถังเก็บฝุ่น
สุญญากาศ

ควรทําความสะอาดถังเก็บฝุ่นเป็นระยะเพ่ือประสิทธิภาพสูง
สุดในการดูดจับฝุ่น

ถอดแบตเตอรี่
กดปุ่มปลดที่อยู่ด้านบนของมือถืออุปกรณ์ ดึงถังเก็บฝุ่น
ออกมา

จับอุปกรณ์ทั้งสองส่วนตามที่แสดงในภาพ จัดตําแหน่ง
สล็อตที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่นให้ตรงกับแท็บที่อยู่ด้านล่าง
ของมอเตอร์ จากนั้น ล็อคทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน
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คําเตือน
ห้ามให้นํ้ามันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ 
สัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ เนื่องจากสาร
เคมีสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์และอันตราย
ต่อผู้ใช้งาน

คําเตือน
เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสร้ายแรง ควรถอด
แบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เมื่อต้องการทําความสะอาด
หรือทําการบํารุงรักษาใด ๆ

การดูแลรักษาอุปกรณ์

การดแูลรกัษาอปุกรณ์โดยทัว่ไป
หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารทําละลายสําหรับทําความ
สะอาดพลาสติก พลาสติกส่วนใหญ่สามารถถูกกัดกร่อน
ด้วยสารทาํละลายซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายต่ออปุกรณ ์
ผู้ใช้งานควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์เพ่ือขจัด
สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง นํ้ามันจารบี ฯลฯ

อปุกรณ์นีไ้มม่ชีิน้ส่วนทีส่ามารถซอ่มได้
หากอุปกรณท์าํงานผดิปกต ิตกหลน่ ชาํรดุ หรอืตกนํา้ โปรด
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพ่ือขอรับคําแนะนําในการหูแลรักษา
เพ่ิมเติม

การทาํความสะอาดและการประกอบตัวกรอง (filter) 
เขา้กบัอปุกรณ์
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 8 หน้า 9
• 
• 

• 
• 
• 

• 

ถอดแบตเตอรี่และถังเก็บฝุ่นออก
นําตัวกรองออกโดยกดแท็บด้านในและยกตัวกรองออก
จากอุปกรณ์
เขย่าหรือแปรงฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากแผ่นกรองเบา ๆ 
ถอดแผ่นสกรีนฝุ่นด้านบนตัวกรองออกจากถังเก็บฝุ่น
เขย่าแปรงฝุ่นออกจากแผ่นสกรีนฝุ่นเบา ๆ และล้างด้วย
นํ้าสะอาด
ล้างถังเก็บฝุ่น ก่อนที่จะติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์อักครั้งควร
ตากชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งสนิท
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อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

ขอ้มลูการบรกิารและการรบัประกนัสําหรับผลติภณัฑ ์HOOVER® ONEPWR
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการรบัประกนัหรอืมคีาํถามเก่ียวกบัสนิคา้ของ Hoover ONEPWR โปรดตดิตอ่ฝ่าย
บริการลกูคา้ Hoover สาํหรบัการขอรบับรกิารในสหรฐัอเมรกิาหรอืแคนาดา กรณุาโทรหมายเลข 800-406-2005
เจ้าของสนิคา้จะตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่และ / หรอืการขนสง่ไปและกลบัจากสถานทีซ่่อม ทัง้นี ้กรณุาระ
บสิุนคา้ของคณุตามหมายเลขรุน่และรหสัการผลิตเมือ่ตอ้งการขอขอ้มลูเพ่ิมเตมิหรอืส่ังซือ้ชิน้ส่วน (หมายเลขรุน่และรหสัการ
ผลิตของสนิคา้จะปรากฏทีด่า้นบนของฝาและดา้นหลงัของอปุกรณช์ารจ์) การรบัประกนัมรีะยะเวลา 3 ป ีจาํกดั 
(ใชภ้ายในประเทศ)
การรบัประกนันี ้ครอบคลมุ: การรบัประกนัน้ีจดัทาํโดย Royal Appliance Mfg. Co. ผูท้าํธรุกจิในฐานะ TTI Floor Care 
North America (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ "Hoover") ใชก้บัสนิคา้น้ีทีท่าํการซ้ือในสหรฐัอเมรกิาเทา่นัน้ 
(รวมถงึดนิแดนและทรพัยส์นิ) ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาการและแคนาดา หากคุณใช้งานและบํารงุรักษาตามปกตติามคาํแนะนาํ
ของผูผ้ลติสินคา้และแบตเตอร่ี Hoover® ของคณุ คณุจะไดร้บัการรบัประกันหากเกดิขอ้บกพรอ่งในอปุกรณ์ของคุณเปน็
ระยะเวลา 3 ป ีนบัจากวนัทีซื่อ้สนิคา้ (ระยะเวลาการรบัประกนั) หาก Hoover พิจารณาวา่ปญัหาทีค่ณุประสบนัน้อยูภ่ายใต้
ขอ้กาํหนดของการรบัประกนัผลิตภณัฑ ์(คณุสามารถเรยีกรอ้งการรบัประกนัทีค่รอบคลมุได)้ ทางบรษิทัจะใช้พิจารณาแต่
เพียงผูเ้ดยีวรวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการจดัส่งดว้ย (ขึน้อยู่กบัคา่ใชจ้า่ยในการจดัส่ง) ทัง้นี ้อปุกรณ์เสรมิทีค่ณุไดร้บัอาจเป็น
อปุกรณท์ีผ่า่นการใชง้านมาเลก็นอ้ยหรอืผลติใหมซ่ึ่งขึน้อยู่กบัดลุพินจิของ Hoover หากช้ินสว่นและการเปลีย่นไมส่ามารถ
ใชไ้ด ้ทางบรษิทัจะทาํการจดัเตรียมสนิค้าท่ีทีม่มูีลคา่เทา่กนัหรอืมากกวา่เพ่ือเปลีย่นใหค้ณุ (ถา้ม)ี หรือทาํการคนืเงนิเทา่กับ
ราคาทีค่ณุซือ้จรงิตามใบเสรจ็รบัเงนิ
การรบัประกนันีค้รอบคลมุผูใ้ด: การรบัประกนันีค้รอบคลมุเฉพาะผูซ้ือ้ทีม่หีลกัฐานการจา่ยเงินใหกั้บ Hoover หรอืตวัแทน
จําหนา่ยทีไ่ดร้บัอนญุาตจาก Hoover ท้ังในสหรฐัอเมรกิาการและแคนาดา
วธิทํีาการเรยีกรอ้งการรบัประกนั: หากสนิคา้นีไ้มไ่ดร้บัการรบัประกนัโปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ Hoover และแสดง
หลกัฐานการซือ้รวมถงึหมายเลขรุน่ของสนิคา้ทีไ่ดร้บัประกนัตอ่เจา้หนา้ที่
การรบัประกนันี ้ไมค่รอบคลมุ: การรบัประกนันีไ้มค่รอบคลุมการใชส้นิคา้เพ่ือการดาํเนนิการเชงิพาณิชย์ (เช่น บรกิารทาํความ
สะอาดและใหเ้ชา่อปุกรณ ์หรอืกจิกรรมท่ีสรา้งรายไดอ่ื้น ๆ ) การบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ท่ีไม่ถกูตอ้งและไมเ่หมาะสม ใช้งาน
อปุกรณใ์นทางทีผ่ดิ ประมาทเลนิเลอ่ละเลย หรอืการใชแ้รงดนัไฟฟา้นอกเหนอืจากวธิกีารใช้งานทีร่ะบุในคูม่อืของสินคา้นี ้อกี
ทัง้ การรบัประกนันีไ้มค่รอบคลมุความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระทาํของผูใ้ช้งานทีเ่ปน็อบัุตเิหต ุการละเวน้การการใหบ้รกิาร
โดยนอกเหนอืจาก Hoover หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนญุาตโดยHoover (ถา้ม)ี หรอืการกระทําอ่ืน ๆ การรบัประกนัน้ีไม่ครอบ
คลมุถงึการใชง้านนอกประเทศทีผู่ใ้ชง้านทาํการซือ้สนิคา้หรอืการขายตอ่ผลติภณัฑโ์ดยเจา้ของเดมิ การรบัประกันนีไ้ม่ครอบ
คลมุการรบัสนิคา้และการขนสง่ นอกจากนี ้การรบัประกนัไมค่รอบคลมุสนิค้าใด ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข การซ่อมแซม
โดยไมจ่าํเปน็ หรอืการใชช้ิน้สว่นหรอือปุกรณเ์สรมิทีไ่มส่ามารถใชด้ว้ยกนัไดก้บัอปุกรณซ่ึ์งส่งผลเสยีตอ่การทาํงานประสทิธิ
ภาพหรอืความทนทานของสนิคา้ การรบัประกันนีไ้ม่ครอบคลมุอปุกรณเ์สรมิอืน่ ๆ ของสนิคา้นี ้เชน่ ตวักรอง แปรงทาํความ
สะอาด ทอ่ดดู ทอ่สญุญากาศ และถงัสุญญากาศ
กรุณาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ Hoover ทีเ่บอร ์800-406-2005 สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัวธิกีารจดัส่งสินค้า การรบัประ
กนันีไ้มค่รอบคลมุนิคา้ท่ีซือ้นอกพ้ืนท่ีสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา
ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัอืน่ ๆ : การรบัประกนันีไ้มส่ามารถถา่ยโอนได ้การมอบหมายใด ๆ ถือเปน็การฝ่าฝืนและการรบัประกนัจะถอื
เปน็โมฆะ การรบัประกนันีจ้ะถกูควบคมุและตคีวามภายใตก้ฎหมายของรฐันอรธ์แคโรไลนา่ ระยะเวลาการรบัประกันจะไมข่ยาย
ถงึแมจ้ะมีการเปลีย่นเปลีย่นแบตเตอรีห่รอืชิน้ส่วนใด ๆ หรอืการซอ่มแซมทีด่าํเนินการภายใตก้ารรบัประกนันี้
การรบัประกนันีเ้ปน็เอกสทิธิเ์ฉพาะการรบัประกันตามทีไ่ดช้ีแ้จง นอกเหนอืจากการรบัประกนัทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ไมว่า่ในกรณใีดก็
 ทางบรษิทัจะไมต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ เปน็พิเศษไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืโดยออ้ม ความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเป็น
เจ้าของสนิคา้หรอืการกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ตามธรรมชาต ิสาํหรบัขอบเขตทีไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมายทีม่ผีลบงัคับ
ใชไ้มม่กีารรบัประกนัใด ๆ ทีเ่กิดขึน้จากการดาํเนนิการตามกฎหมาย หากมผีลบังคบัใช้เกนิระยะเวลาของการรบัประกนัทีร่ะบไุว้
 ณ ทีน่ี ้HOOVER จะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายท่ีเกดิขึน้กบัไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม 
บางรฐัไมอ่นญุาตใหม้กีารยกเวน้หรอืกําหนดข้อจาํกัดความเสยีหายท่ีเกิดขึน้โดยบังเอญิหรอืเปน็ผลสบืเน่ืองการสละสทิธิใ์น
การรบัประกนัโดยนยัหรอืขอ้จาํกดัเก่ียวกบัระยะเวลาการรบัประกัน ดงันัน้ การยกเวน้ดงักลา่วขา้งตน้ ขอ้จาํกดัความรบัผดิ
ชอบและ / หรอืขอ้จาํกดั
การรบัประกนันีใ้หส้ทิธิท์างกฎหมายเฉพาะเจาะจงแกค่ณุ คณุอาจมีสทิธิก์ารรบัประกนัอืน่ ๆ ซึง่แตกตา่งกนัไปในแตล่ะรฐั

แบตเตอรี ่ONEPWR ทกุตัวสามารถใชง้านได้กบัทุกผลติภัณฑข์อง ONEPWR ชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริม
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1. แบตเตอรี่ 1.การใสแ่บตเตอรี ่ONEPWR 1. ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF)

1. 
2. 
3.  
4.  

ถงัเกบ็ฝุ่น (Dirt cup)
ปุม่ปลดลอ็ค
ปุม่เปิด/ปดิ (ON/OFF)
ตัวดูดฝุ่น (Crevice Tool)
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1. ตัวดูดฝุ่น (Crevice Tool) 1.ตวัดดูฝุ่น (Crevice Tool) 1. 
2.  

ถงัเกบ็ฝุ่น
ปุ่มปลดลอ็ค

1. 
2.  

แท็บ
สล็อต

1. 
2. 
3. 
4.  

ถงัเกบ็ฝุ่น (Dirt cup)
ตัวกรอง (filter)
แทบ็
แผงสกรนี


