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Welcome to the

สะอาดยาวนาน รวดเร็ว ใช้งานง่าย
ด้วยการทํางานแบบไร้สาย



คําเตือน

สะอาดยาวนาน รวดเร็ว ใช้งานง่าย
ด้วยการทํางานแบบไร้สาย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟา้ควรปฏิบัติตาม
ข้อควรระวังด้านการใช้งานอย่างเคร่งคัด
โปรดอ่านคําแนะนําด้านการใช้งานทั้งหมดก่อนเร่ิมใช้งาน
ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สําหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น หากใช้การ
รับประกันในเชิงพาณิชย์ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
คําเตือน: เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟไหม้ ไฟฟา้ช็อต 
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ

• ประกอบอุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะใช้งาน
• ห้ามเก็บ ชาร์จแบตเตอรี่ภายนอกอาคารหรือบน
  พ้ืนผิวที่เปียก
• ห้ามแช่อุปกรณ์ ใช้ทําความสะอาดบนพรมหรือพ้ืนผิว
  ที่แข็งเพ่ือทําความสะอาดเท่านั้น
• ไมอ่นญุาตให้ใชอ้ปุกรณเ์ปน็ของเลน่ เดก็อายต่ํุากวา่12 ปี
  ไมค่วรใชง้าน หากใช้งานอปุกรณใ์กลกั้บเด็กควรใช้งาน
  อยา่งระมดัระวงัเพ่ือหลกีเลีย่งการบาดเจบ็หรือความเสยี
  หาย นาํเดก็ออกหา่งจากอปุกรณ์และไมอ่นญุาตใหเ้ด็กนาํ
  นิว้เขา้ใกลอ้ปุกรณร์ะหวา่งอปุกรณกํ์าลงัทาํงานอยู่
• ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ควรใช้ชิ้น
  ส่วนและอุปกรณ์เสริมที่แนะนําโดย Hoover® เท่านั้น
• ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จกับสายไฟหรือปลั๊กที่ชํารุด หาก
  อุปกรณ์หรือแท่นชาร์จไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก
  วางทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือโดนนํ้า กรุณาติดต่อฝ่าย
  บริการลูกค้า
• ห้ามดึงหรือถือแท่นชาร์จด้วยสายไฟ ควรเก็บสายไฟ
  ของอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ห้ามวางอุปกรณ์ทับสายไฟ
  และควรวางสายไฟให้ห่างจากพ้ืนผิวที่มีความร้อน
• ห้ามถอดปลั๊กแท่นชาร์จโดยดึงที่สายไฟ ควรถอดปลั๊ก
  โดยการจับที่หัวจับ
• ห้ามจับแท่นชาร์จหรือสายชาร์จของอุปกรณ์ด้วยมือ
  ที่เปียก 
• หา้มวางวตัถใุดๆ ขวางการใชง้านอปุกรณ ์หา้มใช้อปุกรณ์
  หากมีสิ่งกีดขวาง เช่น ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ ผ้า สําลี เส้นผม 
  และอื่น ๆ ที่ลดการไหลของแรงดันอากาศภายในอุปกรณ์
• ไม่ควรนําผม เสื้อผ้า หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายเข้าใกล้ 
  อุปกรณ์ที่กําลังทํางานอยู่  
• ปิดการควบคุมทั้งหมดก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออกจาก
  อุปกรณ์
• ห้ามใช้อุปกรณ์เพ่ือดูดทําความสะอาดของเหลว หรือ
  สิ่งที่สามารถติดไฟได้ เช่นนํ้ามันเบนซิน ทราย หรือไม้ 
• หา้มหยิบสิง่ของทีม่กีารเผาไหม ้เช่น บหุร่ี ไมขี้ดไฟ หรือถา่น
• ห้ามใช้อุปกรณ์โดยปราศจากตัวกรองและถังเก็บฝุ่นภาย
  ในอุปกรณ์
• ห้ามใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดพ้ืนที่มีกระแสไฟฟา้วิ่งอยู่

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากไฟไหม้ 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ ไม่ควร
นําแบตเตอร่ีของอุปกรณ์และตัวอุปกรณ์เข้าใกล้นํ้า
หรือสารอื่นๆ ที่อาจก่อความเสียหายได้ โดย เฉพาะ
ฟลูออไรด์ทีมีฤทธ์กัดกร่อนหรือสารที่นําไฟฟา้
ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนําไฟฟา้ เช่น นํ้าเกลือ
คลอรีน สารเคมีบางชนิด และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของสารฟอกขาว อาจทําให้เกิดไฟฟา้ลัดวงจรภายใน
แบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สัมผัสกับของ
เหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนําไฟฟา้ ห้ามใช้หรือชาร์จ
แบตเตอรี่และทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันที:

• สวมใสอุ่ปกรณป์อ้งกนัภยัสว่นบคุคล เชน่ อุปกรณ์
  ปอ้งกนัดวงตา และถงุมอืยาง
• วางแบตเตอรีที่ถ่กูสมัผสัแลว้ลงในถงัขนาดใหญ ่เชน่  
  ถงัขนาด 5 แกลลอนและเตมิน้ําสะอาดลงไปในถงั 
• วางถงัน้ําไวใ้นท่ีกลางแจง้ แนะนําให้วางหา่งจากเดก็  
  สตัวเ์ลีย้ง โรงจอดรถ รวมไปถงึวสัดตุดิไฟงา่ย /
  ไวไฟ
• ท้ิงแบตเตอรีไ่วใ้นถงัท่ีเต็มไปดว้ยนํา้สะอาด จากน้ัน 
  ตดิต่อฝ่ายบรกิารลกูคา้เพ่ือขอคาํแนะนําสาํหรบัการ
  ทิง้แบตเตอรีที่ถ่กูสมัผสัโดยวตัถไุวไฟอยา่งถกูตอ้ง
  และเหมาะสม

• หากอุปกรณภ์ายในเกดิความเสยีหาย ควรใชอุ้ปกรณเ์สรมิของ
  Hoover® เท่าน้ัน สามารถดดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที้ส่ว่น
  การทําความสะอาดที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เนื่องจากอันตรายอาจ
  เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์เสริมจากแหล่งอื่น
• คุณสามารถป้องกันการทํางานผิดพลาดโดยตรวจสอบ
  ให้แน่ใจว่าอุปกร์ปิดอยู่ก่อนการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่
  ระหว่างยกถืออุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ระหว่างเสีย
  ปลั๊กอยู่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนทําการปรับเปลี่ยน 
  ถอดชิ้นส่วน หรือจัดเก็บ มาตรการความปลอดภัยเชิง
  ป้องกันดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการทํางานของ
  อุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจ
• ชาร์จอุปกรณ์กับแท่นชาร์จที่จัดทําโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
  แท่นชาร์จที่เหมาะสําหรับแบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทําให้เกิด
  การบาดเจ็บหรือไฟไหม้เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่
  เหมาะสม ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จนอกอาคาร
• ใช้งานอุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่กําหนดไว้เท่านั้น การใช้
  แบตเตอร่ีชนิดอื่นอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บและไฟไหม้



 

คําแนะนําด้านความปลอดภัย
ที่สําคัญเพ่ือช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

• เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านแบตเตอร่ีใหเ้ก็บรกัษาใหห้า่งจากวตัถทุี่
  เปน็โลหะอืน่ ๆ เช่น คลิปหนบีกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
  ตะปู หรอืวตัถโุลหะขนาดเลก็ชนดิอืน่ ๆ ทีส่ามารถทํา
  การเชือ่มตอ่จากขัว้หน่ึงไปยงัอกีขัว้หนึง่ได้ การลดั
  วงจรขัว้แบตเตอรีอ่าจทาํใหเ้กิดการไหมไ้ด้
• การใช้งานทีไ่มเ่หมาะสมอาจทาํใหม้ขีองเหลวไหลจาก
  อปุกรณ ์ ผู้ใชง้านควรหลกีเล่ียงการสัมผสั หรือหากมี
  การสมัผสัโดยบงัเอญิใหล้า้งด้วยนํา้สะอาด หากของ
  เหลวเขา้ตาใหร้บีไปพบแพทย ์ของเหลวทีอ่อกจาก
  แบตเตอรีอ่าจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงหรือไหมไ้ด้
• หา้มใช้แบตเตอรีห่รอือปุกรณท่ี์เสียหายหรอืดดัแปลง
  เนือ่งจากอาจสง่ผลใหเ้กิดเพลงิไหม ้การระเบดิ หรือ
  ความเสีย่งตอ่การบาดเจบ็
• หา้มให้แบตเตอรีห่รอือปุกรณถู์กไฟหรืออณุหภูมสิงู
  เกนิไป การสมัผัสกบัไฟหรอือณุหภมูสูิงกวา่ 130° C 
  อาจทาํใหเ้กดิการระเบดิ
• กรณุาทาํตามคาํแนะนาํสาํหรับการชารจ์และหา้มชาร์จ
  แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ในพ้ืนทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูตามที่
  ระบไุว้ในคาํแนะนาํเนือ่งจากอาจทาํใหแ้บตเตอร่ีเสียหาย
  และเพ่ิมความเสีย่งตอ่การเกดิไฟไหม้
• หา้มชารจ์แบตเตอรีใ่นทีชื่น้หรือเปยีก หา้มจัดเกบ็หรือ
  ชารจ์แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ในสถานทีท่ีม่อีณุหภมูนิอ้ย
  กวา่ 5 °C หรอืมากกวา่ 38 °C และหา้มเกบ็อปุกรณ ์
  ไวใ้นภายในยานพาหนะ
• ผลติภณัฑน์ีไ้มม่ชีิน้สว่นทีส่ามารถซ่อมได้
• หา้มดัดแปลงหรอืซอ่มแซมอปุกรณ์และแบตเตอรีน่อก
 เหนอืจากคาํแนะนาํทีร่ะบไุวใ้นคู่มอืการใช้งานและ
 ดแูลรกัษา

• หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณเ์พ่ือดดูจบัวตัถุท่ีมคีวามคม
  เนือ่งจากอาจทาํใหเ้กดิความเสียหายต่ออปุกรณไ์ด ้
• เกบ็อปุกรณใ์นทีร่ม่และแหง้ หา้มใหอ้ปุกรณ์สมัผสักับ
  อณุหภมูทิีเ่ยน็จดัหรอืของเหลว
• เพ่ือชว่ยลดเวลาในการตากอปุกรณใ์หแ้หง้ พ้ืนทีต่าก
  ควรมีการระบายอากาศทีดี่
• เพ่ือชว่ยปอ้งกันอปุกรณ์ไมใ่หสั้มผสักบัสตัวเ์ลีย้ง 
  ควรนําเดก็และสตัวเ์ลีย้งออกจากอปุกรณจ์นกวา่จะ
  แหง้สนทิ
• โปรดตรวจสอบ ตดิตามการรับประกนั และคําแนะนาํ
  ของผูผ้ลติทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการใชง้านอปุกรณ์
• หา้มเกบ็สารละลายในถงัของอปุกรณ์

ข้อควรระวัง  เพ่ือลดความเส่ียงของความเสียหาย

ของอุปกรณ์

• นํา้จะหยดลงจากแปรงและดา้นลา่งของอุปกรณห์ลงัการใชง้าน
  และอาจทาํเกดิให้แอง่นํา้ เพ่ือหลกีเล่ียงความเสยีหายตอ่พ้ืน
  ลามิเนตและเพ่ือหลีกเลีย่งอันตรายจากการลืน่ระหว่างการใช้
  งาน (a) หา้มวางอปุกรณท้ิ์งไวบ้นพ้ืนผวิไม้และพ้ืนลามิเนตเปน็
  ระยะเวลานานและ (b) จดัเกบ็อุปกรณใ์ห้ถกูตอ้ง
• หา้มเผาแทน่ชารจ์แบตเตอร่ีหรอือุปกรณแ์ม้วา่จะไดร้บัความ
  เสียหายอยา่งรนุแรง แบตเตอรีส่ามารถระเบดิได้หากเกดิการ
  เผาไหม้
• ถอดแบตเตอรีอ่อกเมือ่ไม่ได้ใชง้านและหลงัการใชง้าน
• ใช้แบตเตอรีที่ส่ามารถใชไ้ดก้บัแท่นชารจ์เท่าน้ัน สาํหรบัใชง้าน
  กบักบัแบตเตอรีล่เิธยีมไอออน (Lithium Ion) สามารถดไูด้
  ทีห่น้า 8 เพ่ือตรวจสอบการทํางานรว่มกนัของแบตเตอรีแ่ละ
  อปุกรณช์ารจ์
• อปุกรณช์ารจ์สามารถใชส้าํหรบัภายในอาคารเท่าน้ัน โปรดเกบ็
  แบตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์ไว้ในท่ีแหง้
 

คําเตอืนสําหรบัการทาํลายแบตเตอรี:่
ความเส่ียงจากการระเบิดหรอืการไดรั้บสารพิษ



การประกอบอุปกรณ์

 

หา้มชารจ์แบตเตอรีก่บัแท่นชาร์จทีไ่มส่ามารถใช้งานซํา้ได้

คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน

ข้อควรระวัง

ห้ามใชอุ้ปกรณห์ากไมไ่ด้ประกอบอยา่งสมบูรณ์หรอืหาก
บางชิน้สว่นหายไปหรอืเสียหาย การใชอ้ปุกรณ์ทีไ่มไ่ด้รบั
การประกอบอยา่งถกูต้องและสมบรูณจ์ะสง่ผลใหเ้กดิการ
บาดเจบ็ได้

ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ตรงกับ
คาํแนะนําการใชง้านอปุกรณ ์เน่ืองจากการดดัแปลงจะสง่
ผลใหก้ารทาํงานของอปุกรณม์คีวามผดิพลาดและอาจสง่
ผลใหเ้กดิอนัตรายและการบาดเจบ็

คําแนะนําการชาร์จแบตเตอร่ี
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 1 หน้า 10
กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก ขั้นตอนนี้
อาจใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากข้อบังคับของ
รัฐบาลทําให้แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จจนเต็มก่อนถึง
มือผู้ใช้งาน
• ตอ่อุปกรณ์ชารจ์เข้ากับปลัก๊ไฟ
• ตดิตัง้แบตเตอรีก่บัแทน่ชารจ์โดยใสแ่บตเตอรีใ่ห้ตรงกบั
  แท่นจา่ยไฟของแท่นชารจ์และเลือ่นแบตเตอรีใ่สใ่นแท่นชารจ์
• เมือ่ทําการชารจ์ ไฟของแบตเตอรีจ่ะสวา่งและกระพรบิเพ่ือ
  แสดงสถานะการชารจ์ 
• หากไฟท่ีแทน่ชารจ์กะพริบเป็นสแีดงแสดงวา่มข้ีอผดิพลาด
  เกดิขึน้กับแบตเตอรีห่รอืแทน่ชารจ์ ให้ถอดแบตเตอรีอ่อก
  จากแท่นชารจ์ชารจ์แลว้ลองอกีครัง้ หากไฟสแีดงยงั
  ปรากฏอยู ่กรณุาติดตอ่ฝ่ายบรกิารลกูค้าเพ่ือขอรบัทราบ
  ขอ้มูลเพ่ิมเพ่ิมเติม

• เมือ่การชารจ์เสรจ็สมบูรณ ์ไฟของแบตเตอรีจ่ะดบัและไฟท่ี
  แทน่ชาร์จจะสวา่งขึน้
• สาํหรบัการถอดแบตเตอรีอ่อกจากแท่นชารจ์ใหก้ด
  อปุกรณอ์อกชา้ ๆ และดงึแบตเตอรีก่ลบัไปทีอ่ปุกรณ์
• อณุหภมูขิองอปุกรณข์ณะชารจ์แบตเตอรีค่วรอยู่ที ่5-38 
  degree °C.
• แทน่ชารจ์จะหยดุทํางานหากอณุหภูมขิองอปุกรณร์อ้นหรือ
  เยน็เกนิไป โดยจะมสีญัญาณไฟสแีดงปรากฏข้ึนและการชารจ์
  จะหยดุทาํงานโดยอตัโนมติั
การประกอบอปุกรณ์
ดทีูภ่าพประกอบคู่มือการใชง้าน รปูที ่1 หน้า 10
• ดนัด้ามจบัของอปุกรณใ์หเ้ขา้ที ่
• เมือ่ชารจ์เสรจ็แลว้ ใส่แบตเตอรีล่งในชอ่งใสแ่บตเตอรีโ่ดยยก
  ฝาครอบแบตเตอรีข่ึน้และใสแ่บตเตอร่ีใหต้รงกบัขัว้ไฟ จากนัน้ 
  ขยบัใหล้งลอ็ค
ใช้แบตเตอรีที่ส่ามารถใชไ้ดก้บัแทน่ชารจ์เทา่น้ัน สาํหรบัใชง้านกบั
กบัแบตเตอรีล่เิธยีมไอออน  สามารถดไูดท่ี้หนา้ 8 

การทํางานของอุปกรณ์

ห้ามประมาทในการใชอุ้ปกรณถ์งึแมว่้าจะเคยใชจ้นชนิแล้ว 
เนือ่งจากความประมาทในการใชง้านอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย
สาํหรบัผู้ใชง้านได้

ถอดแบตเตอรีอ่อกจากอปุกรณท์กุครัง้เมือ่ทาํการ
ประกอบชิน้สว่นทําความสะอาดหรอืเม่ือไมใ่ชง้าน การถอด
แบตเตอรีจ่ะปอ้งกันการเริม่ทาํงานของอปุกรณ์โดยไม่
ตัง้ใจซึง่อาจทําใหผู้ใ้ชง้านบาดเจบ็สาหสั

ห้ามใชอุ้ปกรณเ์สรมิทีไ่มไ่ด้รบัการแนะนาํจากผู้ผลติ
อุปกรณ์นี ้การใชอุ้ปกรณเ์สริมทีผู่ผ้ลติไม่ไดแ้นะนําอาจทาํ
ใหผู้้ใชง้านได้รบับาดเจ็บสาหสั

ห้ามใชอุ้ปกรณเ์พ่ือทําความสะอาดสตัวเ์ลีย้ง

ขั้นตอนการประกอบ Solution Tank
ดทีูภ่าพประกอบคู่มือการใชง้าน รปูที ่3 และ 4 หนา้ 10
• ถอด Solution Tank ออกจากดา้นหลงัของอปุกรณโ์ดย
  ดงึแทง็กข์ึน้มา
• ถอดฝาอปุกรณอ์อก
• สาํหรบัการทาํความสะอาดพ้ืนทีข่นาดใหญ่ 
  (สูงสดุ 600 ตารางฟุต) ให้เติมนํา้อุน่ลงในแทง็กน์ํา้ภายใน
  อปุกรณ ์จากน้ัน เพ่ิม Hoover solution ลงไป
• สาํหรบัการทาํความสะอาดพ้ืนทีข่นาดเล็ก (สงูสดุ 300 
  ตารางฟุต) ใหเ้ตมิน้ําอุน่ลงในแทง็กน้ํ์าภายในอปุกรณ ์จาก
  นัน้ เพ่ิม Hoover solution ลงไป
• ปดิฝาและตดิต้ังแทง็กน้ํ์าเข้ากบัอปุกรณ์ จากนัน้ ปิดฝา
  อปุกรณ์
การทาํความสะอาดพ้ืน 
ดทีูภ่าพประกอบคู่มือการใชง้าน รปูที ่5 และ 6 หนา้ 10
• ปรบัทีจ่บัอปุกรณใ์ห้ถนดัมอื และความสะอาดพ้ืนตามความ
  ถนดั 
• กดปุ่มเพาเวอรเ์พ่ือเปดิเครือ่ง กดปุม่ MODE จนกระทัง่
  โหมดทีต่อ้งการแสดงขึน้บนหนา้จอ
• โหมดการทํางานขัน้สงูจะใหป้ระสทิธภิาพสงูสกุสาํหรบัการ
  ทาํความสะอาด การใชง้านโหมด ECO จะชว่ยประหยดั
  แบตเตอร่ีและสามารถทาํความสะอาดได้ดตีามมาตรฐาน
• กดทีปุ่่มดา้นบนเพ่ือฉดีนํา้ยาถพ้ืูน Hoover solution ได้
  ตามต้องการ
• แปรงทําความสะอาดจะหมนุไปด้านหนา้และดา้นหลังเพ่ือให้
  การทาํความสะอาดมปีระสทิธภิาพสูงสดุ



คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน

การทํางานของอุปกรณ์

การดูแลรักษา

• การทําความสะอาดพ้ืนที่สกปรกมากให้พ่น 
Hoover solution และทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที จากนั้น
ค่อยใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดเช็ดพ้ืนให้สะอาด 

การนํานํ้าที่สกปรกออกจากแท็งก์นํ้า
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 7 หน้า 11

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

สามารถใช้อุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดของเหลว
ที่หกได้เล็กน้อย(1 แกลลอน หรือปริมาณของเหลว
ไม่เกิน 1 ใน 8)

เมื่อทําความสะอาดพ้ืน ต้องแน่ใจว่าพ้ืนมีความเรียบ
ไม่ควรใช้อุปกรณ์กับพ้ืนผิวที่มีความขรุขระ

ก่อนทําความสะอาดพรมควรตรวจสอบว่าชนิดของ
พรมสามารถได้รับการทําความสะอาดจากอุปกรณ์
ประเภทนี้ได้ ก่อนทําความสะอาดควรตรวจสอบความ
คงทนของสี

เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งาน ควร
ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทําความสะอาด

• เมื่อนํ้าในเต็มสิ่งสกปรกจะลอยขึ้นและเสียงการทํางาน
  ของอุปกรณ์จะเปลี่ยนไป
• เทนํ้าสกปรกออกทันที การทําความสะอาดต่อโดยไม่เทนํ้า
  ออกอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
  อุปกรณ์
• ในการถอดถังออกให้กดสลักปลดที่ด้านหน้าถังและดึง
  ถังออกจากตัวเครื่อง 
• จับฝาครอบและยกขึ้น
• จากนั้นเทนํ้าออกและนําไปล้าง
• ใส่ฝาปิดและติดตั้งถังบรรจุเข้ากับอุปกรณ์ให้ตรงล็อค
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งลูกลอยอย่างถูกต้องและ
  สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อดูดของเหลว ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี
ของเหลวขังอยู่ในอึปกรณ์ เนื่องจากของเหลวอาจทํา
ให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ รวมไปถึงผู้ใช้งานอาจ
ได้รับบาดเจ็บ

อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมได้
หากอุปกรณไ์ม่ทํางานแสดงว่าชิน้สว่นของอปุกรณ์อาจ
ตกหลน่ ชาํรดุ หรอืตกน้ํา โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อาจมีนํ้าปริมาณเล็กน้อยซึมออกมาจากแปรงปัดด้าน
หน้าหรือด้านข้างหลังจากการใช้งาน เพ่ือป้องกันการ
ทําอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของท่าน (เช่น พ้ืนไม้
หรือ พ้ืนลามิเนต) (A) กรุณาอย่าทิ้งสินค้าไว้บนพ้ืนไม้
หรือพ้ืนลามิเนต (B) กรุณาวางสินค้าไว้บนแท่นวางที่
มากับตัวสินค้าเท่านั้น เพ่ือกักเก็บนํ้าที่อาจซึมออกมา

การทําความสะอาดแปรงและหัวฉีด (Flush nozzle)
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 9 หน้า 11

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ – แปรงทํา
ความสะอาดจะหยุดทํางานหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในตัวอุปกรณ์ ผู้ใช้งานจะต้องปิดสวิตไฟและนําแปรง
ทําความสะอาดก่อนเริ่มใช้งานอีกครั้ง

• ตวงนํ้า 5 ออนซ์
• เทนํ้าลงในถาดล้าง
• วางชิ้นส่วนแปรงทําความสะอาดและหัวฉีดลงบนถาด
• เปิดโหมดทําความสะอาด
• รอประมาณ 10-15 วินาทีจนกระทั่งนํ้าถูกดึงออกจากถาด
• ทําซํ้าตามต้องการจนกว่าจะล้างแปรงและสิ่งสกปรกออก
  อย่างหมดจด



คําเตือนข้อควรระวัง

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาแปรงและหัวฉีด (Flush nozzle)
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 9 หน้า 11

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ – กรุณาปิด
สวิตท์และถอดอุปกรณ์ออกจากแท่นชาร์จก่อนและขณะใช้งาน

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ – กรุณาปิดสวิตท์และ
ถอดอุปกรณ์ออกจากแท่นชาร์จก่อนและขณะใช้งาน

• เมื่อแปรงถูกใช้จนสกปรก ถอดฝาปิดหัวฉีดออกโดยการ
  บีบและยกออก
• ล้างฝาครอบหัวฉีดและตากให้แห้ง
• ยกอุปกรณ์ขึ้นเพ่ือนําแปรงม้วนออก และวางในถาด 
  ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนประกอบเข้ากับอุปกรณ์อีกครั้ง
• เช็ดเศษฝุ่นหรือความสกปรกที่เหลืออยู่ด้วยเศษผ้า
• การประกอบชิ้นส่วนอีกครั้งให้จัดแนวปลายแปรงม้วนเข้า
  กับด้านข้างของเท้าและล็อคให้เข้าที่โดยการกดที่ปลาย
  อุปกรณ์
• ปิดหัวฉีดโดยการจัดตําแหน่งและกดลงจนกระทั่งลงล็อค

การดูแลรักษาไส้กรอง
ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 10 หน้า 11

• ทําความสะอาดตัวกรองให้แห้งเป็นประจําเพ่ือรักษา
  ประสิทธิภาพตัวกรอง
• ถอดตัวกรองโดยการนําถังเก็บนํ้าสกปรกออก กดสลัก
  ปลดล็อคที่ด้านหน้าถังและดึงถังออกจากตัวเครื่อง
• ยกอุปกรณ์ขึ้นเพ่ือถอดตัวกรอง
• ซักตัวกรองด้วยนํ้าอุ่นและผงซักฟอกอ่อน ๆ
• ตากให้แห้งสนิทก่อนประกอบใหม่ (ขั้นตํ่า 24 ชั่วโมง)

แจ้งให้ทราบ
ตัวป้องกันความร้อนได้รับการออกแบบมาในอุปกรณ์
นี้เพ่ือปกป้องอุปกรณ์จากความร้อนที่สูงเกินไป เมื่อตัว
ป้องกันความร้อนเปิดใช้งานตัวทําความสะอาดจะหยุด
ทํางาน

หากเหตุการณ์ดังเกล่าเกิดขึ้น ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. 
2. 
3. 
4. 

ปิดเครื่องและนําแบตเตอรี่ออก
นํานํ้าสกปรกออก
ตรวจสอบแปรงว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่
หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว รอให้มอเตอร์เย็นลง
เป็นเวลา 30 นาที จากนั้น ใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องอีก
ครั้ง ตัวป้องกันความร้อนจะหยุดทํางานและการทําความ
สะอาดจะดําเนินการต่อ



คําเตือน

การแก้ไขปัญหา

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ – กรุณาปิดสวิตท์และ
ถอดอุปกรณ์ออกจากแท่นชาร์จก่อนและขณะใช้งาน

ชิ้นส่วนที่ให้มากับอุปกรณ์นี้ไม่สามารถซ่อมได้ หากอุปกรณ์
ทํางานผิดปกติ ตกหล่น ชํารุด เสียหาย หรือเปียกนํ้า กรุณา
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 

ปัญหาที่พบ สาเหตุ วิธีการแก้ไข

ไม่มีละอองนํ้าเมื่อสเปรย์
ระหว่างทําความสะอาด

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

1. 1. 

2. 2. 

การดูดติดขัด
3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

1. 1. 

2. 2. 

3. 

1. 
2. 

3. 3. 

2. 

3. 

แปรงทําความสะอาดใช้
งานไม่ได้

อุปกรณ์ไม่ทํางาน

1. แบตเตอรีไ่มม่ไีฟ

ทําตามคําแนะนําในรูปที ่9 เพ่ือถอด
ฝาครอบแปรงแชห่วัฉดีสเปรยท่ี์ในสาร
ละลายและแช่ค้างคนื ตรวจสอบให้
แนใ่จวา่ปลายสเปรย์นัน้จมอยู่ใต้นํา้
ทัง้หมด (ใช้สารละลาย 20 ออนซ์ตอ่
นํา้หนึง่ควอร์ต) จากนัน้ ขดัหัวฉดี
สเปรย ์ล้างออกและนําไปตากให้แห้ง

เติมนํ้ายาทําความสะอาดลงใน 
Solution tank

กดปุ่ม“OFF”จากน้ันตดิตัง้ถงัทาํนํา้
ยาทําความสะอาดกบัอปุกรณ์ให้ถกูตอ้ง

กดปุ่ม “OFF” จากนั้น ถอดและ
ติดตั้งถังเก็บนํ้าสกปรกให้ถูกต้อง

กดปุ่ม “OFF” และเทน้ําสกปรก
ออก

กดปุ่ม “OFF” ถอดล้อแปรงทํา
ความสะอาดออก จากนั้น ติดเข้าไป
ใหม่ตามคําแนะนําในหน้า 5

แปรงทําความสะอาดติดตั้งไม่
ถูกต้อง  

กดปุ่ม “OFF” ทําตามคาํแนะนาํการ
ดแูลแปรงทาํความสะอาดและฝาครอบ
ในหนา้ 5

ทาํความสะอาดละตากตัวกรองใหแ้หง้สนทิ

ดึงด้ามจับแล้วเปิดเครื่องเพ่ือให้
แปรงทําความสะอาดเริ่มทํางาน 

กดปุ่ม “OFF” ทําตามคําแนะนําการ
ดแูลแปรงทาํความสะอาดและฝาครอบ
ในหน้า 5

กดปุ่ม “OFF” ทาํตามคําแนะนําการ
ดแูลแปรงทาํความสะอาดและฝาครอบ
ในหนา้ 5 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สีิง่
กดีขวางตดิอยูที่แปรง

ชาร์จแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรี่และด้ามจับออกจาก
อุปกรณ์ จากนั้น ทําตามคําแนะนํา
สาํหรบัการประกอบอปุกรณ์ในหนา้ 4

กดปุ่ม “OFF” นําแบตเตอรี่ออก
ตามคําแนะนําการดูแลแปรงทําความ
สะอาดและฝาครอบในหน้า 5 ตรวจ
สอบใหแ้นใ่จวา่ไมมี่สิง่กดีขวางตดิอยู่
ทีแ่ปรงถ้ายังมีปัญหาอยู่ ให้รอ 30 
นาทีและใช้งานอีกครั้ง

มสิีง่กดีกวางทําใหแ้ปรงทาํความ
สะอาดไมส่ามารถเริม่ทาํงานได้

ดา้มจบัไมไ่ดต้ดิตัง้อย่างถกูตอ้ง

ไมไ่ด้ชารจ์แบตเตอรี่

แปรงทําความสะอาดติดตั้งไม่
ถูกต้อง  

หัวฉีดด้านหลังแปรงทําความ
สะอาดอุดตัน

ด้ามจับไม่ได้ถูกดึงมาใช้

ตัวกรองอุดตัน

ไม่ได้ติดตั้ง Solution tank 
อย่างถูกต้อง

ถังเก็บนํ้าสกปรกติดต้ังไม่ถูกต้อง

ไม่ได้ใส่นํ้ายาทําความสะอาดลงใน
Solution tank

หัวฉีดของอุปกรณ์อุดตัน

ถังเก็บนํ้าสกปรกเต็ม



ปัญหาที่พบ สาเหตุ วิธีการแก้ไข

มีการรั่วไหล

1. 1. 

2. 2. 

การแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์อื่น ๆ

1. 1.

2. 2. 

3. 3. 

พ้ืนแตก/ขรุขระหลังจาก
ทําความสะอาดด้วยอุปกรณ์
(ไม่เรียบ)

ไฟที่เครื่องชาร์จกะพริบเป็น
สีแดง แบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้า

4. 4. 

1. 1. 

แบตเตอรี ่ONEPWR ทุกตัวสามารถใช้งานไดกั้บทกุผลติภัณฑ์ของ ONEPWR

Battery Model Type Rated Voltage Rated Capacity Cell Number

BH15030K Li-Ion 18V ≤3.0Ah 5

BH25040K Li-Ion 18V ≤4.0Ah 5

ฝาปิดถังน้ํายาทําความสะอาดปิด
ไม่แน่น

กดปุ่ม “OFF นําถังนํ้ายาทําความ
สะอาดออก ปิดฝาให้แน่นและติดเข้า
กับอุปกรณ์อีกครั้ง

ไม่ได้ติดตั้ง Solution tank 
อย่างถูกต้อง

กดปุ่ม “OFF นําถังน้ํายาทําความ
สะอาดออก ติดเข้ากับอุปกรณอี์กครัง้

กดปุ่ม “OFF นําถังนํ้ายาทําความ
สะอาดออก ตดิเขา้กับอปุกรณอ์กีคร้ัง

ใส่นํ้ายาทําความสะอาดเยอะเกินไป

ผสมน้ํายาทาํความสะอาดในสดัส่วนที่
ไม่ถกูต้อง

ทําความสะอาดพ้ืนด้วยโหมด HIGH 
โดยไม่ใช้ทริกเกอร์เพ่ือให้นํ้ายาทํา
ความสะอาดออกมาไม่มากเกินไป

ใชน้ํา้ยาทําความสะอาดทีแ่นะนําโดย 
Hoover เทา่นัน้ 

ทําตามคาํแนะนําการเติม 
Solution tank ในหนา้ 4 และทํา
ความสะอาดพ้ืนอกีครัง้

ทําตามคาํแนะนําในการลา้งแปรงทาํ
ความสะอาดในหนา้ 5 และทาํความ
สะอาดพ้ืนอีกครัง้

ถอดแบตเตอรีอ่อกจากทีช่ารจ์และ
ลองชาร์จอกีครัง้ หากยงัเปน็ปัญหา
อยูก่รณุาตดิต่อฝ่ายบริการลูกคา้ขอ
รับคําแนะนํา

ไม่ได้ลา้งแปรงทําความสะอาดและ
ตากใหแ้หง้ก่อนใชง้าน

แบตเตอรีมี่ความผดิปกต ิ



1. 
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
   
3. 
   

แบตเตอรี ่ONEPWR
แท่นชาร์จ
ไฟแสดงการชารจ์ 

ด้ามจับ
ตัวเครือ่ง
ฝากแบตเตอรี่
แบตเตอรีO่NEPWR 

Solution Tank
ฝา
ชอ่งเติมนํา้ยาสาํหรบัพ้ืนทีข่นาดใหญ่ 
ชอ่งเติมนํา้ยาสาํหรบัพ้ืนทีข่นาดเล็ก 

จอแสดงแบตเตอร่ี
โหมด HIGH – ใชทํ้าความสะอาด
พ้ืนทีก่ว้าง  
โหมด ECO – ใชท้าํความสะอาด
พ้ืนทีทั่ว่ไป  

แบตเตอรี ่ONEPWR
ปุม่ Power
ปุม่ MODE 
จอแสดงผล 

เติม solution tank
ติดตัง้แท็งก์กับอุปกรณ์



4

5

3

6

4

5

1. 
2. 
3. 
4. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 

ถังเก็บนํา้สกปรก
ทีป่ลดล็อค
ตัวกรอง
ฝาถังนํา้สกปรก

ถ้วยตวง
ถาดลา้งและจัดเก็บชิน้ส่วน
เททีนี่ ่ (Pour here)
ปุ่มลดระดับ
โหมดทําความสะอาดพรม 15 วินาที

ฝาครอบแปรงทําความสะอาด
ทีป่ลดฝาครอบแปรงทาํความสะอาด
แท็บม้วนแปรงทําความสะอาด
แปรงทําความสะอาด
แปรงม้วนแปรงม้วนชัน้อบแหง้
การทําความสะอาด Brush Roll Cover



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 

แท็งกเ์ก็บนํา้สกปรก
ทีป่ลดล็อก
ตัวกรอง
แท็บตัวกรอง
ล้อหมุนแปรงทําความสะอาดแบบลูกกลิง้
ฝาครอบแปรงทําความสะอาดแบบลูกกลิง้

แท็งกเ์ก็บนํา้สกปรก
ทีป่ลดล็อก
ตัวกรอง


