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สารบัญ



สะอาดยาวนาน รวดเร็ว ใช้งานง่าย
ด้วยการทํางานแบบไร้สาย

Welcome to the
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คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญเพ่ือช่วย
ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟา้ควรปฏิบัติตามข้อควรระวัง
พ้ืนฐานเสมอรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้: 
กรุณาอ่านคําแนะนําทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์

คําเตือน: เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟไหม้ ไฟฟา้ช็อต ความ
เสียหายหรือการบาดเจ็บ

ประกอบอุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะใช้งาน
ห้ามเก็บใช้อุปกรณ์บนพ้ืนผิวที่เปียก ห้ามให้อุปกรณ์โดน
ฝนกรุณาเก็บอุปกรณ์ภายในอาคารเท่านั้น 
ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายขณะใช้งานอุปกรณ์ ห้าม
สวมเสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับ หากผู้ใช้งานผมยาว
ควรมัดผมให้เรียบร้อยเนื่องจากเสื้อผ้าที่หลวมและเส้นผม
อาจรบกวนการทํางานของอุปกรณ์ได้
กรุณาปิดการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะถอด
แบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
ผู้ใช้งานควรรักษาสมดุลการใช้งานที่เหมาะสม ไม่ควรใช้
งานอุปกรณ์หนักเกินไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุม
อุปกรณ์ได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามใช้อุปกรณ์
กับบันไดหรือพ้ืนที่ไม่แข็งแรง
ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เป็นของเล่น เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี
ไม่ควรใช้งาน หากใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับเด็กควรใช้งาน
อย่างระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหาย นําเด็กออกห่างจากอุปกรณ์และไม่อนุญาตให้เด็ก
นํานิ้วเข้าใกล้อุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์กําลังทํางานอยู่
ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ควรใช้ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์เสริมที่แนะนําโดย Hoover® เท่านั้น
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด ห้าม
ให้อุปกรณ์ทํางานเองโดยอัตโนมัติและควรหยุดการใช้งาน
อปุกรณ์ทันทหีากพบว่ามีสญัญาณการทาํงานผดิปกติ เชน่ 
การดูดของเหลวหรือเศษขยะหรือเสียงมอเตอร์ผิดปกติ
ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จกับสายไฟหรือปลั๊กที่ชํารุด หาก
อปุกรณห์รอืแท่นชารจ์ไมส่ามารถใช้งานได้เนือ่งจากวางทิง้
ไว้เป็นเวลานานหรือโดนนํ้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
หา้มจบัแท่นชาร์จหรอืสายชารจ์ของอุปกรณด้์วยมือทีเ่ปยีก 
ห้ามดึงหรือถือแท่นชาร์จด้วยสายไฟ ควรเก็บสายไฟของ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย ห้ามวางอุปกรณ์ทับสายไฟ และควร
วางสายไฟให้ห่างจากพ้ืนผิวที่มีความร้อน
ห้ามถอดปลั๊กแท่นชาร์จโดยดึงที่สายไฟ ควรถอดปลั๊กโดย
การจับที่หัวจับ
กรุณาใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทํา
ความสะอาดบันไดเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสีย
หาย เพ่ือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ล้มให้วางอุปกรณ์บนพ้ืน 
ห้ามวางอุปกรณ์บนบันไดหรือเฟอร์นิเจอร์เพราะอาจทําให้
บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้
ห้ามวางวัตถุใด ๆ ลงในช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ 
ฝุ่นผงที่ติดอยู่ตรงช่องระบายอากาศอาจทําให้การระบาย
อากาศติดขัด  
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ห้ามใช้อุปกรณ์ดูดสิ่งของที่มีการเผาไหม้ เชน่ บหุรี ่ไมข้ดีไฟ
หรือถ่าน
ห้ามใช้อุปกรณ์เพ่ือดูดทําความสะอาดของเหลว หรือสิ่งที่
สามารถติดไฟได้ เช่นนํ้ามันเบนซิน ทราย หรือไม้ 
ห้ามใช้อุปกรณ์โดยปราศจากตัวกรอง
ห้ามเผาแท่นชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องใช้ไฟฟา้แม้ว่าจะได้รับ
ความเสียหายอย่างรุนแรง การเผาทําลายแบตเตอรี่สามารถ
ทําให้เกิดการระเบิดได้
ไม่ควรเสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบตลอดเวลาเนื่องจาก
อุปกรณ์จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โปรดระวัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือเมื่อเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม
ควรใช้แบตเตอรี่เฉพาะที่สามารถชาร์จได้ สําหรับอุปกรณ์นี้ 
ผู้ใช้งานควรใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Hoover 
ONEPWR ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หน้า 6 เพ่ือตรวจสอบ
การทํางานร่วมกันของแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
ชาร์จอุปกรณ์กับแท่นชาร์จที่จัดทําโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
แท่นชาร์จที่เหมาะสําหรับแบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทําให้เกิดการ
บาดเจบ็หรอืไฟไหมเ้มือ่ใช้กบัแบตเตอรีช่นิดทีไ่มเ่หมาะสม หา้ม
ใช้อุปกรณ์ชาร์จนอกอาคาร
ใช้อุปกรณ์กับแบตเตอรี่ที่กําหนดไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้
แบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทําให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บและไฟไหม้
เมื่อไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ให้เก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุที่เป็น
โลหะอืน่ ๆ เชน่ คลปิหนีบกระดาษ เหรยีญ กญุแจ ตะป ูหรอื
วัตถุโลหะขนาดเล็กชนิดอื่น ๆ ที่สามารถทําการเชื่อมต่อจาก
ขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจ
ทําให้เกิดการไหม้ได้
หลังจากปิดอุปกรณ์ทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรถอดแบตเตอรี่
ออกจากอุปกรณ ์การถอดแบตเตอรีอ่อกจะป้องกันไมใ่หเ้กิด
อุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ามใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือดัดแปลงเนื่อง
จากอาจส่งผลใหเ้กิดเพลิงไหม ้การระเบดิ หรือความเสีย่งตอ่
การบาดเจ็บ
ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์และแบตเตอรี่นอกเหนือ
จากคําแนะนําที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและดูแลรักษา
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการระเบิดและการบาดเจ็บสาหัส ห้าม
ใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีเปลวไฟหรือพ้ืนที่ ๆ ที่มีอุณหภูมิสูง
กว่า 130 °C แบตเตอรีท่ีร่ะเบิดสามารถปลอ่ยเศษขยะและสาร
เคมี หากเกิดการสัมผัสให้ล้างออกด้วยนํ้าทันที
เพ่ือป้องกันการเริ่มใช้งานเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานควร
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่สวติชข์องอปุกรณน์ัน่ปดิอยูก่อ่นทีจ่ะถอื
อุปกรณ์ การเปิดสวิตช์ค้างไว้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
การใชง้านทีไ่ม่เหมาะสมอาจทาํใหมี้ของเหลวไหลจากอปุกรณ์
ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหากมีการสัมผัสโดย
บงัเอญิให้ลา้งด้วยนํา้สะอาด หากของเหลวเขา้ตาให้รบีไปพบ
แพทย ์ของเหลวทีอ่อกจากแบตเตอรีอ่าจทําใหเ้กิดการระคาย
เคืองหรือไหม้ได้
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คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญเพ่ือช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
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ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในที่ชื้นหรือเปียก ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จ
แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ในสถานทีท่ีม่อีณุหภมูน้ิอยกวา่ 5°C
หรือมากกว่า 38°C และห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้ในภายในยานพาหนะ
กรุณาทําตามคําแนะนําสําหรับการชาร์จและห้ามชาร์จ
แบตเตอรีห่รอือปุกรณใ์นพ้ืนทีที่มี่อณุหภูมสิงูตามทีร่ะบไุว้ใน
คาํแนะนําเนือ่งจากอาจทําใหแ้บตเตอรีเ่สยีหายและเพ่ิมความ
เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
ควรตรวจสอบการอุปกรณ์ การแตกของชิ้นส่วนและอื่น ๆ
ที่อาจส่งผลต่อการทํางานอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหาย 
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนใช้งาน อุบัติเหตุจากการ
ใช้งานสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ทํางานผิด
ปกติและได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง
ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการแนะนําจากผู้ผลิตสําหรับเท่า
นั้น อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บจากการใช้งาน
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หน้า 6 อุปกรณ์เสริมที่แนะนํา
ห้ามให้นํ้ามันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ สัมผัส
กบัชิน้สว่นพลาสติกของอปุกรณ์ เนือ่งจากสารเคมสีามารถ
สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ 
อุปกรณ์นี้มีไว้สําหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น หากใช้โดยจุด
ประสงค์อื่น การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่สามารถซ่อมได้
ควรใช้งานอุปกรณ์ตามคําแนะนําเหล่านี้ หากให้ผู้อื่นยืม
อุปกรณ์ควรให้พวกเขาปฏิบัติตามคําแนะนํานี้ด้วยเช่นกัน
หลังการใช้งานควรจัดเก็บอุปกรณ์ออกนอกพ้ืนที่ให้เรียบ
ร้อยเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดล้ม

คําเตือน
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากไฟไหม้ ความเสีย
หายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ ไม่ควรนําแบตเตอรี่
ของอุปกรณ์และตัวอุปกรณ์เข้าใกล้นํ้าหรือสารอื่น ๆ 
ที่อาจก่อความเสียหายได้ โดย เฉพาะฟลูออไรด์ทีมีฤท
ธ์กัดกร่อนหรือสารที่นําไฟฟา้
ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนําไฟฟา้ เช่น นํ้าเกลือ 
คลอรีน สารเคมีบางชนิด และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของสารฟอกขาว อาจทําให้เกิดไฟฟา้ลัดวงจรภายใน
แบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สัมผัสกับของ
เหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนําไฟฟา้ ห้ามใช้หรือชาร์จ
แบตเตอรี่และทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันที:
•  

• 

• 

• 

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

ข้อควรระวัง - เพ่ือลดความเสีย่งของความเสยีหาย:
หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์ดดูวตัถทุีมี่ความคมและแขง็เนือ่งจาก
จะทาํใหอ้ปุกรณเ์กดิความเสยีหายได้

จดัเกบ็อปุกรณไ์วใ้นท่ีรม่และแหง้ ห้ามให้อปุกรณ์สมัผสักบั
อณุหภมิูทีเ่ย็นเกนิไป

คําเตือนเกี่ยวกับการทําลายแบตเตอรี่:
ความเสีย่งจากการระเบิดหรือการได้รับสารวสัดทุีเ่ปน็พิษ



คําเตือน คําเตือน

คําเตือน
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การประกอบอุปกรณ์
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จที่ไม่สามารถใช้งานซํ้าได้

แบตเตอรี่จะอยู่ในสภาพการทํางานเสมอ ดังนั้น 
ควรปิดสวิตช์อุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน

อุปกรณ์ดูดฝุ่นนี้ไม่สามารถตั้งได้ ระหว่างการใช้งาน
หรือเมื่อดําเนินการบํารุงรักษาควรนําอุปกรณ์วางราบ
กับพ้ืนเพ่ือไม่ให้เกิดความอันตรายหรือการเหยียบ
อุปกรณ์

การประกอบอุปกรณ์
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 1 หน้า 8
• ติดตั้งที่ถืออุปกรณ์โดยค่อย ๆ ปรับให้เข้ากับตัวเครื่อง
• ดันคันโยกบนหัวฉีดขึ้นลงจนกระทั่งเข้าที่
• ดันที่ถืออุปกรณ์ลงไปจนกระทั่งเข้าที่
• ก่อนใช้งานครั้งแรกควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม อาจใช้เวลา
นานถึง 3-4 ชั่วโมง หลังจากชาร์จแล้วให้ใส่แบตเตอรี่ลง
ในที่ถืออุปกรณ์

การประกอบที่เก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง (Wall Mount)
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 2 หน้า 8
• 
• 

• 

• 

• 

เลือกพ้ืนที่ที่ต้องการจัดเก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง 
วาง Wall Mount กับผนังตามความสูงที่ต้องการ ทํา
เครื่องหมายตําแหน่งที่ยึดผนัง และติดตั้ง Wall Mount 
โดยการขันสกรูเข้ากับผนัง
เพ่ือความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wall Mount 
ติดผนังอย่างแน่นหนาโดยการกดเข้ากับตัวยึดติดผนัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่เก็บอุปกรณ์ติดเข้ากับกําแพงอย่าง
แน่นหนา
สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้โดยเลื่อนอุปกรณ์เหล่านี้ไป
ที่ด้านบนของตัวยึดติดผนัง

เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการที่อุปกรณ์
ทํางานโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานควรปิดสวิตช์อุปกรณ์ 
(OFF) และถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทําการเชื่อมต่อ
หรือถอดอุปกรณ์เสริม

การทํางานของอุปกรณ์
คําแนะนําการชาร์จแบตเตอรี่
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 3 หน้า 9
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก ขั้นตอน
นี้อาจใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ได้
รับการชาร์จจนเต็มก่อนถึงมือผู้ใช้งาน
ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
ติดตั้งแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จโดยใส่แบตเตอรี่ให้ตรงกับ
แท่นจ่ายไฟของแท่นชาร์จและเลื่อนแบตเตอรี่ใส่ในแท่นชาร์จ
เมื่อทําการชาร์จ ไฟของแบตเตอรี่จะสว่างและกระพริบเพ่ือ
แสดงสถานะการชาร์จ 
หากไฟที่แท่นชาร์จกะพริบเป็นสีแดงแสดงว่ามีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
จากแท่นชารจ์ชารจ์แลว้ลองอกีครัง้ หากไฟสแีดงยังปรากฏ
อยู ่กรณุาติดตอ่ฝ่ายบริการลกูคา้เพ่ือขอรบัทราบข้อมลูเพ่ิม
เพ่ิมเติม
เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟของแบตเตอรี่จะดับและไฟที่
แท่นชาร์จจะสว่างขึ้น
สําหรับการถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จให้กดอุปกร
ณ์ออกช้า ๆ และดึงแบตเตอรี่กลับไปที่อุปกรณ์
ระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 
30 °C
หากอุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไปแท่นชาร์จจะส่งรหัสข้อผิด
พลาด (ไฟ LED สีแดงจะติดขึน้) และจะไมช่ารจ์แบตเตอรีต่อ่

คําแนะนําการใช้งานอุปกรณ์
ดูทีภ่าพประกอบคูมื่อการใชง้าน รปูที ่4 หน้า 9
• 

• 

• 

กดปุ่ม ON / OFF เพ่ือเริ่มและจบการใช้งาน เมื่อเปิด
เครื่องไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ที่ด้ามจับจะสว่างขึ้น
เพ่ือเพ่ิมเวลาใช้งานให้เปิดใช้งานโหมด Eco โดยกดปุ่มบน
จออุปกรณ์
อุปกรณ์จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมดทําความสะอาดพ้ืนทั่วไป
ด้วยการหมุนแปรงเพ่ือทําความสะอาดอยา่งช้าๆ สาํหรบัการ
ทําความสะอาดพรมกดปุ่มพรม (Carpet) บนจออุปกรณ์

คําแนะนําการใช้งานโหมดมือถือ (Handheld) 
ดูทีภ่าพประกอบคูมื่อการใชง้าน รปูที ่5 หน้า 9
• 

• 
• 

คําแนะนําการทําความสะอาดพ้ืนที่สูง 
ดูทีภ่าพประกอบคูมื่อการใชง้าน รปูที ่6 หนา้ 9
• 
• 
• 

กดปุม่ปลดมือถอือุปกรณ ์ดึงเพ่ือแยกมอืถอือปุกรณอ์อก
จากดา้มจบั
เลือกอปุกรณเ์สรมิ
ติดอปุกรณเ์สรมิเขา้กบัมอืถอือุปกรณ์

กดปุม่ปลดหัวฉดีออกจากอปุกรณ์เพ่ือถอดออกจากด้ามจบั
เลือกอปุกรณเ์สรมิ
ดันอปุกรณเ์สรมิเข้ากบัมอืถอือุปกรณจ์นกระทัง่เขา้ที ่หลัง
ใชง้าน ควรลา้งแปรงทาํความสะอาดและหวัฉดี



คําเตือน
คําเตือน

เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บโดยเฉพาะกับใบหน้าและ
ศีรษะ ผู้ใช้งานควรมัดผมและสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่หลวม
เกินไป ผู้ใช้งานไม่ควรนําส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใกล้
กับอุปกรณ์ทําความสะอาด

คําเตือน
เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง ผู้ใช้งานควรถอด
แบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อทําความสะอาด
หรือทําการบํารุงรักษาเสร็จ

คําเตือน
ห้ามให้นํ้ามันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ 
สัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ เนื่องจากสาร
เคมีสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์และอันตราย
ต่อผู้ใช้งาน
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การทํางานของอุปกรณ์

สามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ที่ Hoover.com

ห้ามใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดสัตว์เลี้ยง

คําเตือน
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากไม่ได้ใส่ตัวกรองหรือ
ไซโคลน (cyclone)

คําเตือน
ห้ามใช้สบู่หรือสารเคมีอื่น ๆ ในการทําความสะอาด ควร
ตากแผ่นกรองให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อน
ติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์

คําเตือน
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน 
แปรงทําความสะอาด (brush roll) อาจเริ่มทํางานอีก
ครั้ง ดังนั้น ผู้ใช้งานควรปิดสวิตช์ไฟและถอดแบตเตอ
รี่ออกก่อนทําความสะอาด

การถอดและประกอบ brush roll เข้ากับอุปกรณ์
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 9 หน้า 9

การดูแลรักษาอุปกรณ์โดยทั่วไป
หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารทําละลายสําหรับทําความ
สะอาดพลาสติก พลาสติกส่วนใหญ่สามารถถูกกัดกร่อน
ดว้ยสารทาํละลายซ่ึงจะสง่ผลให้เกดิความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ 
ผูใ้ชง้านควรใชผ้า้สะอาดเชด็ทาํความสะอาดอปุกรณเ์พ่ือขจดั
สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง นํ้ามันจารบี ฯลฯ

อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมได้
หากอปุกรณท์าํงานผดิปกต ิตกหลน่ ชาํรุด หรอืตกน้ํา โปรด
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพ่ือขอรับคําแนะนําในการดูแลรักษา
เพ่ิมเติม

การทําความสะอาดถังเก็บฝุ่น (Dirt Cup)
ดทีูภ่าพประกอบคูมื่อการใชง้าน รูปที ่7 หน้า 9
• นําแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
• กดปุ่มปลดถังเก็บฝุ่นออกเพ่ือแยกออกจากด้ามจับ
• เทฝุ่นจากถังเก็บฝุ่นลงถังขยะจนหมด
• การปิดถังเก็บฝุ่น กดฝาถังเก็บฝุ่นให้เข้าที่
• ประกอบถังเก็บฝุ่นเข้ากับอุปกรณ์
ตัวกรอง (Filter) และไซโครน (Cyclone)
ดท่ีูภาพประกอบคูม่อืการใชง้าน รปูที ่8 หนา้ 10
• 
• 

• 

เปิดฝาถังเก็บฝุ่นเพ่ือเข้าถึงตัวกรอง
สําหรับการทําความสะอาดไซโคลน ยกถังเก็บฝุ่นเพ่ือถอด
ออก ทําความสะอาดสิ่งสกปรกและเศษขยะโดยการใช้และ
ประกอบกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่น 
สําหรับการทําความสะอาดตัวกรอง ดึงตัวกรองออกจาก
ถังเก็บฝุ่นและเทฝุ่นทิ้งลงถังขยะ ล้างตัวกรองด้วยนํ้าอุ่น
จนสะอาดและตากให้แห้งเป็นเวลาย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อน
ใส่เข้ากับตัวอุปกรณ์อีกครั้ง

การดูแลรักษาอุปกรณ์

• 

• 
• 

• 

ถอดหับฉีดออกจากด้ามจับ ใช้เหรียญดันและหมุนแปรงใน
ลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือปลดแปรงออกจากอุปกรณ์
ดึงแปรงทําความสะอาดออกจากหัวจ่ายไฟ
การทําความสะอาดแปรงหรือการนําเส้นผมและสิ่งสกปรก
ให้ใช้กรรไกรตัดเส้นผมออกจากแปรงทําความสะอาด
ใส่แปรงทําความสะอาดกลับเข้ากับอุปกรณ์และหมุนล็อค
แปรงตามเข็มนาฬิกาเพ่ือล็อคให้เข้ากับอุปกรณ์

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขปัญหาได้ที่ 
Hoover.com 
ตัวป้องกันความร้อน (Thermal Protector)
ตวัปอ้งกนัความร้อนได้รบัการออกแบบใหอ้ยูใ่นเครือ่งดดูฝุ่น
เพ่ือปกป้องอุปกรณ์จากความร้อนที่สูงเกินไป เมื่อตัวป้อง
กันความร้อนทํางานระบบทําความสะอาดจะหยุดทํางานทันที 
หากสิ่งเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ผู้ใช้งานควรทําเนินการดังนี้
1.
2.
3.
4.หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว รอให้มอเตอร์เย็นลงเป็น
เวลา 30 นาที จากนั้น ใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง 
ตัวป้องกันความร้อนจะหยุดทํางานและการทําความสะอาดจะ
ดําเนินการต่อตัวระบายความร้อนจะหยุดทํางานและการทํา
ความสะอาดอาจดําเนินต่อไป
หากตวัป้องกันความรอ้นยงัคงเปิดใชง้านหลงัจากทําตามขัน้
ตอนข้างต้นโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพ่ือขอคําแนะนํา
เพ่ิมเติม

ปิดเครื่องและนําแบตเตอรี่ออก
นําฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
ตรวจสอบแปรงทําความสะอาดว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่
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BH15030K Li-Ion 18V ≤3.0Ah 5

BH25040K Li-Ion 18V ≤4.0Ah 5

อุปกรณ์อื่น ๆ

แบตเตอรี่ ONEPWR ทุกตัวสามารถใช้งานได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของ ONEPWR
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

ปุ่มเปิด/ปิด(ON/OFF)
ปุ่มเปิด/ปิด ฟงัก์ชั่นทําความสะอาดพรม (ON/OFF)
โหมด Eco (ECO Mode) 
จุดแสดงระดับแบตเตอรี่
ที่ดึงถังเก็บฝุ่น (Dirt cup removal latch)
ปุ่มถอดถังเก็บฝุ่นเพ่ือเททิ้ง (Dirt cup empty button)
ปุ่มเปิดเพ่ือเข้าถึงตัวกรอง (Filter and Cyclone access tab)
แบตเตอรี่
ถังเก็บฝุ่น
ปุ่มปลดที่ถืออุปกรณ์ (Handheld release button)

11.
12.

13.
14.
15.

16.

ท่อเครือ่งดดูฝุ่น (Reach pole)
ปุ่มกดเพ่ือถอดท่อดูดออกจากอปุกรณ ์
(Reach pole release button)
Powered nozzle
ทีเ่กบ็อปุกรณแ์บบตดิผนงั (Wall mount)
ตัวล็อกอปุกรณ์เขา้กบั Wall mouth 
(Tool caddy)
สายชาร์จอปุกรณ์ 

1.  
2.  

ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้ลงล็อก
ที่ดึงถังเก็บฝุ่น (Dirt Cup removal latch)

3. ทีเ่กบ็อปุกรณแ์บบตดิผนงั (Wall Mount)
4. ตดิตัง้จุดยดึอปุกรณเ์ข้ากบัทีเ่กบ็อปุกรณ์
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การใสแ่บตเตอรี ่ONEPWR 
1. 
2. 
3. 

Charger
Battery
Battery indicator

1. สาํหรบัการถอดแบตเตอรอีอกจากเครือ่งชารจ์ให้กดและดงึแบตเตอร่ีขึน้มา

1.  
2.  
 
3.  
4.  

ปุม่เปดิ/ปดิ(ON/OFF)
ปุม่เปดิ/ปดิ ฟงัก์ชนัทาํความ
สะอาดพรม (ON/OFF)
โหมด Eco (ECO Mode) 
จดุแสดงระดบัแบตเตอรี่

1.  
 
2.  

ปุม่กดเพ่ือแยกตวัเครือ่งออกจากอปุกรณ ์
(Handheld release button)
ประกอบอปุกรณเ์สรมิเขา้กบัตวัเครือ่ง
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1.
  
2.  

กดปุ่มเพ่ือปลดหวัแปรงออกจํา
อปุกรณ์ 
ใสอ่ปุกรณ์เสรมิเขา้กับทอ่ดดูฝุ่น 

1.  
2.  
3.  

ทีดึ่งถงัเกบ็ฝุ่น  (Dirt Cup removal latch)
ปุม่ถอดถงัเกบ็ฝุ่นเพ่ือเททิง้ (Dirt Cup Release Button)
การใสถ่งัเกบ็ฝุ่นเข้ากบัอปุกรณ ์(Rock into place) 

1. 
2. 
3. 

ปุม่เปดิเพ่ือเขา้ถงึตัวกรอง (Filter and Cyclone access tab)
นาํ cyclone ออก
นาํตัวกรองออก 
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1. 
2. 
3. 
4. 

นาํแบตเตอรีอ่อก 
ปลดลอ็คแปรงทาํความสะอาด 
นาํแปรงทาํความสะอาดออก 
ทาํความสะอาดด้วยผา้แหง้ 

1.
2.
3.

ปลดลอ็กแปรงทาํความสะอาด 
นาํแปรงทาํความสะอาดออก 
นาํเศษฝุ่นและเสน้ผมออกโดยการใชก้รรไกรตดัเศษผม 


