
 

 

 

 

เคร ื�องดูดฝุ่นอตัโนมตั ิ

รุน่：BL200WN 

 

คูม่อืการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา่นคูม่อืเลม่นี�อยา่งละเอยีดกอ่นใชง้านและรกัษาไวเ้พื�อใชอ้า้งองิในอนาคต 

 

 

 

22 

 

A เปิดฝาครอบ 

B ถอดกลอ่งเกบ็ฝุ่นออก 

C ถอดตวักรองและฝาครอบตวักรองออก 

D เทฝุ่นทิ �ง 

E ลา้งกล่องเกบ็ฝุ่น, ตวักรองและที�ครอบตวักรองใหส้ะอาด 

F หลงัจากตวักรองและที�ครอบตวักรองแหง้สนิท ใหนํ้ามาใสท่ี�เดมิ 

 

 

การบํารุงรกัษา 

3. การทําความสะอาดลอ้และเซน็เซอร ์

ใชผ้า้แหง้นุ่ม ๆ หรอือปุกรณท์ําความสะอาด เชด็เซน็เซอรแ์ละลอ้ 

ตามตาํแหน่งที�ปรากฏในภาพอยา่งเบามอื:  

 

 

4. การทําความสะอาดแท่นชาร์จไฟ 
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ใชผ้า้แหง้นุ่ม ๆ หรอือปุกรณท์ําความสะอาด เชด็แท่นชาร์จไฟ 

ตามตาํแหน่งที�ปรากฏในภาพอยา่งเบามอื 

 

Incase of poor contact, please dry them with dry cloth and try again = 
ในกรณีที�ไม่สามารถชารจ์ได ้ใหเ้ชค็ดว้ยผา้แหง้และทําการชารจ์อกีคร ั�ง 

5. การทําความสะอาดแปรงดูดฝุ่น 

ถอดชดุแปรงดดูฝุ่นออกตามลาํดบัในภาพขา้งลา่ง ทําความสะอาดดว้ยผา้หรอือปุกรณท์ําความสะอาด 

(ตวัแปรงดดูฝุ่นสามารถใชนํ้�าทําความสะอาดได)้ 
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25 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

 

 

ประเภท รายละเอยีดชนิดอปุกรณ ์ รายละเอยีดโดยสงัเขป 
 

ขอ้มูลทางกายภาพ 

 

ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 320 มม. 
ความสงู 

 

80 มม. 
นํ�าหนัก 2.22 กก. 

การใชไ้ฟฟ้า ชนิดของแบตเตอร ี� Li-ion 10.8V/2600mAh 

 

 

 

การทําความสะอาด 

 

ความจกุลอ่งเก็บฝุ่น  
 

0. 5 ลติร 
การชารจ์ไฟ  
 

ชารจ์อตัโนมตั/ิ ชารจ์ดว้ยตวัเอง 
ระบบทําความสะอาด  
 

อตัโนมตั，ิขั�นสงู，ตั�งเวลา 
ระยะเวลาชารจ์ไฟ  
 

4-7 Hours 
ระยะเวลาทําความสะอาด  
 

ทําความสะอาดอตัโนมตั ิ110 นาท/ี 
การทําความสะอาดขั�นสงู 80 นาท ี 

ชนิดของปุ่ มกด แบบสมัผสัหนา้จอ 
 
 

การถอดแบตเตอร ี� 

ใชไ้ขควงขนัสกรทูี�ฝาปิดแบตเตอร ี�ออก 

เปิดฝาครอบแบตเตอร ี� 

จบัแถบดา้นขา้งของแบตเตอร ี� แลว้ยกแบตเตอร ี�ขึ �น 

ปลดสายไฟที�เช ื�อมตอ่แบตเตอร ี�กบัตวัเคร ื�องดดูฝุ่นออก 

ใสแ่บตเตอร ี�ใหม่เขา้ไป และจบัแถบขา้งของแบตเตอร ี�ขึ �น 
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ขอ้แนะนําเพื�อความปลอดภยั 

 

โปรดอา่นขอ้แนะนําเพื�อความปลอดภยัและปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั 
ก่อนเร ิ�มตน้ใชง้านผลติภณัฑ ์

 

 อา่นคูม่อืใชง้านนี�อยา่งละเอยีดกอ่นใชผ้ลติภณัฑนี์� 

 ระวงัการทําคูม่อืหาย  

 การดาํเนินการใดๆที�นอกเหนือจากคาํแนะนําในคูม่อืนี� 

อาจทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่คนรอบขา้งหรอืผลติภณัฑไ์ด ้ 

 

ขอ้แนะนําเพื�อความปลอดภยั： 

1. การซอ่มแซมหรอืดดัแปลงแกไ้ขผลติภณัฑ ์ตอ้งทําโดยชา่งผูช้าํนาญการเท่านั�น 

ผูใ้ชง้านไม่สามารถดาํเนินการดว้ยตวัเองได ้

2. ใชเ้ฉพาะตวัแปลงไฟและแบตเตอร ี�ที�ไดม้าตรฐานจากผูผ้ลติ การใชส้ายไฟ ตวัแปลงไฟ 

หรอืแบตเตอร ี�ที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นคูม่อือาจทําใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจร สรา้งความเสยีหายตอ่อปุกรณไ์ด ้ 

3. หากมอืเปียกนํ�า อยา่สมัผสัสายไฟ ปลั�กไฟ หรอืตวัแปลงไฟ 

4. ระมดัระวงัอยา่ใหผ้า้ม่าน วสัดหุุม้หอ่ เชน่ กระดาษ เชอืก หรอืสว่นใดสว่นหนึ�งของรา่งกาย 

เขา้ไปตดิที�ลอ้ของเคร ื�อง 

5. อยา่ใชง้านใกลบุ้หร ี�ที�ตดิไฟ ไฟแชก็ ไมข้ดีไฟ หรอืวตัถไุวไฟตา่ง ๆ 

6. หากตอ้งการทําความสะอาดตวัเคร ื�อง ใหท้ําความสะอาดหลงัจากชารจ์ไฟจนเต็มแลว้  

7. อยา่บดิ งอ ใชข้องหนัก หรอืของมคีมวางทบัสายไฟ 

8. ใชง้านผลติภณัฑภ์ายในบา้นเท่านั�น  
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9. หา้มวางของหนักดา้นบนของผลติภณัฑนี์� 

10. อยา่ใชง้านผลติภณัฑนี์�ในสภาพแวดลอ้มที�มคีวามชื �น (เชน่หอ้งนํ�า) 

11. กอ่นใชง้าน ตอ้งแน่ใจวา่พื �นที�นั�นเป็นพื �นที�โลง่ ( ใหนํ้าวตัถแุละสายไฟที�บอบบาง, เสื �อผา้, 

กระดาษรวมถงึยกผา้ม่านขึ �นเหนือพื �นเพื�อป้องกนัอบุตัเิหตทุี�อาจเกดิขึ �น 

ในกรณีที�สายไฟพนักนักบัผลติภณัฑ ์

สายไฟอาจเคลื�อนที�ไปรอบๆผลติภณัฑใ์นขณะที�ทํางานจนทําใหโ้ตะ๊ 

เกา้อี �หรอืตูล้ม้ลงไดแ้ละอาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืทรพัยส์นิเสยีหายได)้ 

12. อยา่วางผลติภณัฑใ์นพื �นที�ที�เสี�ยงตอ่การตกหลน่ เชน่ บนโตะ๊ หรอื เกา้อี � 

13. ปิดเคร ื�องทุกคร ั�ง หากทําการเคลื�อนยา้ย หรอื ไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ๆ  

14. ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกคร ั�งกอ่นชารจ์ไฟวา่ เสยีบสายไฟเขา้กบัตวัเคร ื�องแน่นหนาดแีลว้ 

15. เพื�อป้องกนัการหกลม้จากการเหยยีบเคร ื�องดดูฝุ่น 

โปรดเตอืนสมาชกิในครอบครวัทุกคร ั�งที�ใชง้านผลติภณัฑ ์ 

16. หากกลอ่งเก็บฝุ่นเต็ม ใหเ้ททิ �งกอ่นเปิดใชเ้คร ื�อง  

17. ใชง้านผลติภณัฑไ์ดใ้นชว่งอณุหภมูริะหวา่ง 0℃ ถงึ 40℃  

18. หากตอ้งการทิ �งเคร ื�องดดูฝุ่นที�ใชง้านไม่ไดแ้ลว้ ใหถ้อดแบตเตอร ี�ออกจากเคร ื�องกอ่น 

19. ผูใ้ชจ้าํเป็นตอ้งเปลี�ยนแบตเตอร ี�ตามเวลาโดยใชร้โีมทควบคมุและรไีซเคลิแบตเตอร ี�อยา่งปลอดภยั 

 

คาํเตอืน: 
 

หากใหเ้ด็กใชง้านผลติภณัฑ ์เด็กจะตอ้งมอีายมุากกวา่ 12 ปี 

และควรไดร้บัการดแูลและแนะนําอยา่งใกลช้ดิ ถงึอนัตรายจากการใชง้าน 

เด็กไม่ควรใชผ้ลติภณัฑนี์�เป็นของเลน่ 
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การใชง้านและบํารงุรกัษาโดยเด็กตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
 

BL200 เป็นเคร ื�องดดูฝุ่ นที�ใชเ้ทคโนโลยขี ั�นสงู มาพรอ้มกบัแปรงสองดา้นและ 
แปรงหลกัและพลงัดดูที�ทรงพลงั 
เคร ื�องดดูฝุ่ นนี�มโีปรแกรมอจัฉรยิะที�ชว่ยในดา้นทําความสะอาดพื �นชนิดตา่งๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิา
พ 

 

 

 

การออกแบบที�ง่ายในการใชง้าน 

เพยีงแคก่ดปุ่ ม “ Auto ” เพื�อเร ิ�มทํางานงา่ยๆ 

 

 

กล่องเกบ็ฝุ่นที�ลา้งนํ�าทําความสะอาดได ้

กลอ่งเก็บฝุ่นและแผ่นกรองฝุ่น 

ออกแบบมาใหล้า้งนํ�าความสะอาด ไดส้ะดวกงา่ยดาย 

ป้องกนัฝุ่นผงฟุ้ งกระจาย ลดการสรา้งมลพษิ ทางอากาศ 
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9. หา้มวางของหนักดา้นบนของผลติภณัฑนี์� 

10. อยา่ใชง้านผลติภณัฑนี์�ในสภาพแวดลอ้มที�มคีวามชื �น (เชน่หอ้งนํ�า) 

11. กอ่นใชง้าน ตอ้งแน่ใจวา่พื �นที�นั�นเป็นพื �นที�โลง่ ( ใหนํ้าวตัถแุละสายไฟที�บอบบาง, เสื �อผา้, 

กระดาษรวมถงึยกผา้ม่านขึ �นเหนือพื �นเพื�อป้องกนัอบุตัเิหตทุี�อาจเกดิขึ �น 

ในกรณีที�สายไฟพนักนักบัผลติภณัฑ ์

สายไฟอาจเคลื�อนที�ไปรอบๆผลติภณัฑใ์นขณะที�ทํางานจนทําใหโ้ตะ๊ 

เกา้อี �หรอืตูล้ม้ลงไดแ้ละอาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืทรพัยส์นิเสยีหายได)้ 

12. อยา่วางผลติภณัฑใ์นพื �นที�ที�เสี�ยงตอ่การตกหลน่ เชน่ บนโตะ๊ หรอื เกา้อี � 

13. ปิดเคร ื�องทุกคร ั�ง หากทําการเคลื�อนยา้ย หรอื ไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ๆ  

14. ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกคร ั�งกอ่นชารจ์ไฟวา่ เสยีบสายไฟเขา้กบัตวัเคร ื�องแน่นหนาดแีลว้ 

15. เพื�อป้องกนัการหกลม้จากการเหยยีบเคร ื�องดดูฝุ่น 

โปรดเตอืนสมาชกิในครอบครวัทุกคร ั�งที�ใชง้านผลติภณัฑ ์ 

16. หากกลอ่งเก็บฝุ่นเต็ม ใหเ้ททิ �งกอ่นเปิดใชเ้คร ื�อง  

17. ใชง้านผลติภณัฑไ์ดใ้นชว่งอณุหภมูริะหวา่ง 0℃ ถงึ 40℃  

18. หากตอ้งการทิ �งเคร ื�องดดูฝุ่นที�ใชง้านไม่ไดแ้ลว้ ใหถ้อดแบตเตอร ี�ออกจากเคร ื�องกอ่น 

19. ผูใ้ชจ้าํเป็นตอ้งเปลี�ยนแบตเตอร ี�ตามเวลาโดยใชร้โีมทควบคมุและรไีซเคลิแบตเตอร ี�อยา่งปลอดภยั 

 

คาํเตอืน: 
 

หากใหเ้ด็กใชง้านผลติภณัฑ ์เด็กจะตอ้งมอีายมุากกวา่ 12 ปี 

และควรไดร้บัการดแูลและแนะนําอยา่งใกลช้ดิ ถงึอนัตรายจากการใชง้าน 

เด็กไม่ควรใชผ้ลติภณัฑนี์�เป็นของเลน่ 
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การใชง้านและบํารงุรกัษาโดยเด็กตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
 

BL200 เป็นเคร ื�องดดูฝุ่ นที�ใชเ้ทคโนโลยขี ั�นสงู มาพรอ้มกบัแปรงสองดา้นและ 
แปรงหลกัและพลงัดดูที�ทรงพลงั 
เคร ื�องดดูฝุ่ นนี�มโีปรแกรมอจัฉรยิะที�ชว่ยในดา้นทําความสะอาดพื �นชนิดตา่งๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิา
พ 

 

 

 

การออกแบบที�ง่ายในการใชง้าน 

เพยีงแคก่ดปุ่ ม “ Auto ” เพื�อเร ิ�มทํางานงา่ยๆ 

 

 

กล่องเกบ็ฝุ่นที�ลา้งนํ�าทําความสะอาดได ้

กลอ่งเก็บฝุ่นและแผ่นกรองฝุ่น 

ออกแบบมาใหล้า้งนํ�าความสะอาด ไดส้ะดวกงา่ยดาย 
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โปรดอยา่ลา้งตวักรอง HEPA  

 

 

 

 

การตดิต ั�งแทงคนํ์�า 

เปิดจกุยางของชอ่งเตมินํ�าเพื�อเตมินํ�าลงในถงัเก็บนํ�า หลงัจากที�แทง้คนํ์�าเต็มแลว้ 
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ใหว้างถงันํ�าตั�งขึ �น ฟองอากาศจะไปที�ตาํแหน่งของชอ่งเตมินํ�า 
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อปุกรณภ์ายในกลอ่ง 

ตวัเคร ื�องและอปุกรณ ์

 

หมายเลข รายละเอยีด จาํนวน 

1 เคร ื�องดดูฝุ่น 1 
2 ถงัเก็บฝุ่น 1 
3 ตวักรอง HEPA 2 
4 แทงคนํ์�า 1 
5 ผา้ถพูื �น 2 
6 แปรง 2 ดา้น 4 
7 แท่นชารจ์ 1 
8 รโ๊มทควบคมุ 1 
9 หมอ้แปลง 1 
10 คูม่อืการใชง้าน 1 
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Mopping cloth = ผา้ถพูื �น Water tank = แทงคนํ์�า Rolling brush cover = 

ฝาปิดแปรง Rolling brush = แปรง 

Side brush = แปรงดา้นขา้ง wheel = ลอ้ 

 

กลอ่งเก็บฝุ่ น 

 

Dust bin upper cover = ฝาปิดกลอ่งเก็บฝุ่ นดา้นบน Dust bin bottom cover = 
ฝาปิดกลอ่งดา้นหลงั 

HEPA = แผ่นกรอง HEPA HEPA support = ตวัล็อคแผ่นกรอง 
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10. 

 

  

 

 

สว่นประกอบของตวัเคร ื�อง 

 

    แปรงดดูฝุ่ น  กลอ่งเก็บฝุ่ น 

fastener = ตวัล็อค 

 สวติซ ์เปิด/ปิด   ที�เสยีบสายชารจ์ 

 

กนัชนดา้นหนา้ 

ปุ่ ม 

ฝาปิดตรงกลาง 

 

กนัชนดา้นขา้ง 

small upper cover = ฝาปิดขนาดเล็กดา้นบน 

Back sensor lense = เซนเซอรด์า้นหลงั 

Upper cover = ฝาปิดดา้นขา้ง 
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10. 
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ชดุแปรง 

 

 

Rolling brush cover = ฝาครอบแปรง Rolling brush = แปรง  

 

แทงคนํ์�า 

 

Fasterner = ตวัล็อค Plug = จกุยาง  Water tank cover = ฝาปิดแทงคนํ์�า Velcro 
= แผ่นแปะตนีตุก๊แก water tank bottom = ฝาปิดแทงคนํ์�าดา้นลา่ง 
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10. 
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แท่นชารจ์ 

 

Docking Top Cover = ฝาปิดแท่นชารจ์ดา้นบน Docking Middle Cover = 
ฝาปิดแท่นชารจ์ตรงกลาง Power Socket = ชอ่งเสยีบปลั�ก 

Charging Poles = ขั�วชารจ์ไฟ 

 

รโีมทควบคมุ 
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LCD Display = หนา้จอแสดงผล LCD   Auto charging = ชารจ์ไฟออโต ้

Scheduling button = ปุ่ มตั�งตารางเวลา   Direction control = 
การควบคมุทศิทาง 

On/ Off= เปิด/ปิด     Max cleaning = 
การทําความสามารถขั�นสงู 

Cleaning mode = โหมดทําความสะอาด 

Clock set up = ตั�งเวลา 
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การทํางาน 

ปุ่ ม 

 

 

 

 

จอแสดงผล 

 

สขีองปุ่ ม "AUTO" 

จะแสดงสถานะของความผดิปกตใินปัจจบุนัและจาํนวนแบตเตอร ี�รวมถงึสถานะการชาร์จไฟ 

ปุ่ มตา่งๆ 

คาํอธบิายปุ่ม 

1. โหมด Working: 

เมื�อเคร ื�องกาํลงัทําความสะอาด ไฟแสดงสถานะจะเป็นสนํี�าเงนิ   

2. โหมด Standby: 

Standby หมายถงึเคร ื�องเปิดอยูแ่ละรอคาํสั�งการ โดยสามารถสั�งใหเ้ขา้สูโ่หมดใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นโหมด 

Sleeping หรอื Working หากตอ้งการเขา้สูโ่หมด Standby ใหก้ดปุ่ ม "AUTO" หรอืกดปุ่ ม 

"ON/OFF" บนรโีมทควบคมุ โดยไฟแสดงสถานะจะคอ่ยๆแสดงสนํี�าเงนิ  

3. โหมด Sleeping: 

หากเคร ื�องอยูใ่นโหมด Standby นานกวา่ 10 นาท ีเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดนี�โดยอตัโนมตั ิหรอืกดปุ่ ม 
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“AUTO” 3 วนิาท ีเพื�อเขา้สูโ่หมด Sleeping ซึ�งไฟแสดงสถานะจะดบัลง 

4. โหมด Auto recharging: 

เมื�อพลงังานไม่พอที�จะทาํงานได ้ปุ่ ม “AUTO” บนเคร ื�องจะแสดงเป็นสแีดง 

และเคร ื�องจะหาแท่นชาร์จเพื�อชารตแ์บตอตัโนมตั ิ 

5. โหมด Fault: 

เมื�อพบวา่เคร ื�องทํางานผดิปกต ิปุ่ ม"AUTO" จะแสดงคาํวา่ “Troubleshooting”บนหนา้จอ 

โหมดทําความสะอาดตา่งๆ 

1. โหมดทําความสะอาดอตัโนมตั ิ

เมื�อเคคร ื�ออยูใ่นโหมด standby หรอื charging ใหก้ดปุ่ ม “AUTO” หรอื ON/OFF บนรโีมทควบคมุ 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะทําความสะอาดแบบซกิแซก 

หลงัจากนั�นอกี 7 นาท ี

จะเปลี�ยนไปทําความสะอาดตามมุมตา่งๆ หลงัจากนั�นอกี 

5 นาท ี

จะเป็นการทําความสะอาดแบบสุม่และหลงัจากนั�นอกี 5 นาท ี

เคร ื�องจะกลบัมาทําความสะอาดแบบบซกิแซกอกีคร ั�ง 

และจะวนอยูแ่บบนี�จนกวา่แบตเตอร ี�จะไม่เพยีงพอตอ่การทํางานและเปลี�ยนเป็นโหมด recharging 

โดยอตัโนมตัใินที�สดุ 

 

2. โหมดทาํความสะอาดเฉพาะจุด 

กดปุ่ ม MODE บนรโีมทควบคมุจนกวา่หนา้จอจะแสดง MODE1 

Auto

 

 

 

11 

 

การทํางาน 

ปุ่ ม 

 

 

 

 

จอแสดงผล 

 

สขีองปุ่ ม "AUTO" 

จะแสดงสถานะของความผดิปกตใินปัจจบุนัและจาํนวนแบตเตอร ี�รวมถงึสถานะการชาร์จไฟ 

ปุ่ มตา่งๆ 

คาํอธบิายปุ่ม 

1. โหมด Working: 

เมื�อเคร ื�องกาํลงัทําความสะอาด ไฟแสดงสถานะจะเป็นสนํี�าเงนิ   

2. โหมด Standby: 

Standby หมายถงึเคร ื�องเปิดอยูแ่ละรอคาํสั�งการ โดยสามารถสั�งใหเ้ขา้สูโ่หมดใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นโหมด 

Sleeping หรอื Working หากตอ้งการเขา้สูโ่หมด Standby ใหก้ดปุ่ ม "AUTO" หรอืกดปุ่ ม 

"ON/OFF" บนรโีมทควบคมุ โดยไฟแสดงสถานะจะคอ่ยๆแสดงสนํี�าเงนิ  

3. โหมด Sleeping: 

หากเคร ื�องอยูใ่นโหมด Standby นานกวา่ 10 นาท ีเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดนี�โดยอตัโนมตั ิหรอืกดปุ่ ม 
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การทํางาน 

ปุ่ ม 

 

 

 

 

จอแสดงผล 

 

สขีองปุ่ ม "AUTO" 

จะแสดงสถานะของความผดิปกตใินปัจจบุนัและจาํนวนแบตเตอร ี�รวมถงึสถานะการชาร์จไฟ 

ปุ่ มตา่งๆ 

คาํอธบิายปุ่ม 

1. โหมด Working: 

เมื�อเคร ื�องกาํลงัทําความสะอาด ไฟแสดงสถานะจะเป็นสนํี�าเงนิ   

2. โหมด Standby: 

Standby หมายถงึเคร ื�องเปิดอยูแ่ละรอคาํสั�งการ โดยสามารถสั�งใหเ้ขา้สูโ่หมดใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นโหมด 

Sleeping หรอื Working หากตอ้งการเขา้สูโ่หมด Standby ใหก้ดปุ่ ม "AUTO" หรอืกดปุ่ ม 

"ON/OFF" บนรโีมทควบคมุ โดยไฟแสดงสถานะจะคอ่ยๆแสดงสนํี�าเงนิ  

3. โหมด Sleeping: 

หากเคร ื�องอยูใ่นโหมด Standby นานกวา่ 10 นาท ีเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดนี�โดยอตัโนมตั ิหรอืกดปุ่ ม 
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“AUTO” 3 วนิาท ีเพื�อเขา้สูโ่หมด Sleeping ซึ�งไฟแสดงสถานะจะดบัลง 

4. โหมด Auto recharging: 

เมื�อพลงังานไม่พอที�จะทาํงานได ้ปุ่ ม “AUTO” บนเคร ื�องจะแสดงเป็นสแีดง 

และเคร ื�องจะหาแท่นชาร์จเพื�อชารตแ์บตอตัโนมตั ิ 

5. โหมด Fault: 

เมื�อพบวา่เคร ื�องทํางานผดิปกต ิปุ่ ม"AUTO" จะแสดงคาํวา่ “Troubleshooting”บนหนา้จอ 

โหมดทําความสะอาดตา่งๆ 

1. โหมดทําความสะอาดอตัโนมตั ิ

เมื�อเคคร ื�ออยูใ่นโหมด standby หรอื charging ใหก้ดปุ่ ม “AUTO” หรอื ON/OFF บนรโีมทควบคมุ 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะทําความสะอาดแบบซกิแซก 

หลงัจากนั�นอกี 7 นาท ี

จะเปลี�ยนไปทําความสะอาดตามมุมตา่งๆ หลงัจากนั�นอกี 

5 นาท ี

จะเป็นการทําความสะอาดแบบสุม่และหลงัจากนั�นอกี 5 นาท ี

เคร ื�องจะกลบัมาทําความสะอาดแบบบซกิแซกอกีคร ั�ง 

และจะวนอยูแ่บบนี�จนกวา่แบตเตอร ี�จะไม่เพยีงพอตอ่การทํางานและเปลี�ยนเป็นโหมด recharging 

โดยอตัโนมตัใินที�สดุ 

 

2. โหมดทาํความสะอาดเฉพาะจุด 

กดปุ่ ม MODE บนรโีมทควบคมุจนกวา่หนา้จอจะแสดง MODE1 
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“AUTO” 3 วนิาท ีเพื�อเขา้สูโ่หมด Sleeping ซึ�งไฟแสดงสถานะจะดบัลง 

4. โหมด Auto recharging: 

เมื�อพลงังานไม่พอที�จะทาํงานได ้ปุ่ ม “AUTO” บนเคร ื�องจะแสดงเป็นสแีดง 

และเคร ื�องจะหาแท่นชาร์จเพื�อชารตแ์บตอตัโนมตั ิ 

5. โหมด Fault: 

เมื�อพบวา่เคร ื�องทํางานผดิปกต ิปุ่ ม"AUTO" จะแสดงคาํวา่ “Troubleshooting”บนหนา้จอ 

โหมดทําความสะอาดตา่งๆ 

1. โหมดทําความสะอาดอตัโนมตั ิ

เมื�อเคคร ื�ออยูใ่นโหมด standby หรอื charging ใหก้ดปุ่ ม “AUTO” หรอื ON/OFF บนรโีมทควบคมุ 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะทําความสะอาดแบบซกิแซก 

หลงัจากนั�นอกี 7 นาท ี

จะเปลี�ยนไปทําความสะอาดตามมุมตา่งๆ หลงัจากนั�นอกี 

5 นาท ี

จะเป็นการทําความสะอาดแบบสุม่และหลงัจากนั�นอกี 5 นาท ี

เคร ื�องจะกลบัมาทําความสะอาดแบบบซกิแซกอกีคร ั�ง 

และจะวนอยูแ่บบนี�จนกวา่แบตเตอร ี�จะไม่เพยีงพอตอ่การทํางานและเปลี�ยนเป็นโหมด recharging 

โดยอตัโนมตัใินที�สดุ 

 

2. โหมดทาํความสะอาดเฉพาะจุด 

กดปุ่ ม MODE บนรโีมทควบคมุจนกวา่หนา้จอจะแสดง MODE1 
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การทํางาน 

ปุ่ ม 

 

 

 

 

จอแสดงผล 

 

สขีองปุ่ ม "AUTO" 

จะแสดงสถานะของความผดิปกตใินปัจจบุนัและจาํนวนแบตเตอร ี�รวมถงึสถานะการชาร์จไฟ 

ปุ่ มตา่งๆ 

คาํอธบิายปุ่ม 

1. โหมด Working: 

เมื�อเคร ื�องกาํลงัทําความสะอาด ไฟแสดงสถานะจะเป็นสนํี�าเงนิ   

2. โหมด Standby: 

Standby หมายถงึเคร ื�องเปิดอยูแ่ละรอคาํสั�งการ โดยสามารถสั�งใหเ้ขา้สูโ่หมดใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นโหมด 

Sleeping หรอื Working หากตอ้งการเขา้สูโ่หมด Standby ใหก้ดปุ่ ม "AUTO" หรอืกดปุ่ ม 

"ON/OFF" บนรโีมทควบคมุ โดยไฟแสดงสถานะจะคอ่ยๆแสดงสนํี�าเงนิ  

3. โหมด Sleeping: 

หากเคร ื�องอยูใ่นโหมด Standby นานกวา่ 10 นาท ีเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดนี�โดยอตัโนมตั ิหรอืกดปุ่ ม 

เ�อเค�องอ�ในโหมด บน�โหมดควบ�ม



 

 

 

13 

 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดทําความสะอาดเฉพาะจดุ โดยอนัดบัแรก เคร ื�องจะหมุนเป็นวงกลมและหยดุ 

หากเทยีบกบัโหมดอื�นๆ โหมดนี�จะชา้กวา่ แตม่อเตอรพ์ดัลมกบัแปรงจะทํางานเต็มประสทิธภิาพ 

โดยทําความสะอาดพื �นที�ๆ มคีวามสกปรกไดด้ ี

3. โหมดทําความสะอาดแบบสุม่ 

กดปุ่ ม MODE บนรโีมทควบคมุจนกวา่หนา้จอจะแสดง MODE2 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดทําความสะอาดแบบสุม่ 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะทําเคลื�อนที�แบบสุม่จนกวา่แบตเตอร ี�จะไม่พอหรอืจนเ

ปลี�ยนเป็นโหมด recharging โดยอตัโนมตั ิ

4. โหมดทําความสะอาดตามมุม 

กดปุ่ ม MODE บนรโีมทควบคมุจนกวา่หนา้จอจะแสดง MODE3 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดการทําความสะอาดตามมุม 

โดยเคร ื�องจะทําความสะอาดตามมุมกาํแพงจนกวา่แบตเตอร ี�จะไม่พอห

รอืจนเปลี�ยนเป็นโหมด recharging โดยอตัโนมตั ิ

5. โหมดทําความสะอาดแบบซกิแซก 

กดปุ่ ม MODE บนรโีมทควบคมุจนกวา่หนา้จอจะแสดง MODE4 

หลงัจากนั�นเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดทําความสะอาดแบบซกิแซก 

โดยเคร ื�องจะทําความสะอาดแบบซกิแซก 

จนกวา่แบตเตอร ี�จะไม่พอหรอืจนเปลี�ยนเป็นโหมด recharging 

โดยอตัโนมตั ิ

 

6. โหมดทําความสะอาดขั�นสูง 
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เมื�อเคร ื�องอยูใ่นโหมด status หรอืโหมดทําความสะอาด ใหก้ดปุ่ ม “MAX” เพื�อเร ิ�มทําความสะอาดขั�นสงู 

โดยโหมดนี�จะเหมอืนกนัการทําความสะอาดแบบอตัโนมตั ิโหมดนี�จะชา้กวา่ 

แตม่อเตอรพ์ดัลมกบัแปรงจะทํางานเต็มประสทิธภิาพ 

จนกวา่แบตเตอร ี�จะไม่พอหรอืจนเปลี�ยนเป็นโหมด 

recharging โดยอตัโนมตั ิ

โดยทําความสะอาดพื �นที�ๆ มคีวามสกปรกไดด้ ี

 

 

7.  โหมดตั�งเวลาทําความสะอาด 

เมื�อตั�งเวลาทําความสะอาดแลว้ 

เคร ื�องจะเร ิ�มทําความสะอาดตามเวลาที�คณุตั�งไวโ้ดยอตัโนมตั ิ

. 

วธิกีารต ั�งเวลาบนรโีมทควบคุม? 

ใหก้ดปุ่ ม “CLK” คา้งเพื�อเขา้สูโ่หมด “ตั�งเวลา” หลงัจากนั�นคณุจะเห็นไฟกะพรบิบนหนา้จอ 

ใหก้ดปุ่ ม ขึ �น หรอื ลง เพื�อเลอืกตวัเลข หลงัจากตั�งเสรจ็แลว้ ใหก้ดปุ่ ม ซา้ย หรอื ขวา 

เพื�อเลอืกเวลาที�ตอ้งการ สดุทา้ยนี� ใหก้ดปุ่ ม“CLK” บนรโีมทควบคมุและหนา้จอจะไม่มไีฟกะพรบิ 

ซ ึ�งหมายความวา่เวลาถกูตั�งแลว้ 

ตั�งเวลาทาํความสะอาดดว้ยรโีมทควบคุมอยา่งไร? 

ตั�งโดยรโีมท 

A. การตั�งเวลาทําความสะอาด 

a. เชค็ใหม้ั�นใจวา่เคร ื�องอยูใ่นโหมด standby หรอื charging หลงัจากนั�นใหก้ดปุ่ ม “PLAN” 

โหมด�จะ�าก�า
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บนรโีมทควบคมุ หลงัจากนั�นรโีมทจะเขา้สูโ่หมดตั�งเวลาทําความสะอาด 

b. คณุจะเห็นไฟกะพรบิบนหนา้จอ ใหก้ดปุ่ ม ขึ �น หรอื ลง เพื�อเลอืกตวัเลข หลงัจากตั�งเสรจ็แลว้ 

ใหก้ดปุ่ ม ซา้ย หรอื ขวา เพื�อเลอืกเวลาที�ตอ้งการ 

c.หลงัจากตั�งคา่แลว้ ใหก้ดปุ่ ม “ON/OFF” บนรโีมทควบคมุ เคร ื�องจะมเีสยีงเตอืนสั�นๆ 

ซึ�งหมายความวา่ตั�งตารางทํางานเรยีบรอ้ยแลว้ 

d. หลงัจากไดย้นิเสยีงเตอืน ใหก้ดปุ่ ม “PLAN” และกลบัไปที�หนา้หลกั 

หมายเหต:ุ การตั�งเวลาทํางานลว่งหนา้ เคร ื�องจะทํางานไม่ตรงกบัเวลาจรงิ  

ยกตวัอยา่งเชน่ หากเป็นเวลา 8:00 โมงเชา้ และมกีารตั�งไวท้ี�ต ี1  และหากตั�งเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ 

เคร ื�องจะทํางานหลงัจากเวลาที�ต ั�ง 1 ช ั�วโมงตอ่มา ซึ�งหมายความวา่เคร ื�องจะเร ิ�มทํางานตอน 9 โมงเชา้ 

แตเ่คร ื�องจะทําความสะอาดตอน 9 โมงเชา้เพยีงแคว่นันั�นเท่านั�น 

ถา้เคร ื�องถกูปิดใชง้านกอ่นจะถงึเวลาทําความสะอาดที�ต ั�งไว ้เคร ื�องจะไม่ทาํความสะอาดตามเวลาที�กาํหนด 

แตจ่ะไม่ทํางานเพยีงแคว่นัที�ปิดเคร ื�องเท่านั�น ไม่มผีลกบัวนัอื�นๆ 

B. การยกเลกิตารางเวลาทําความสะอาด 

เมื�อรโีมทควบคมุเขา้สูโ่หมดตารางเวลาทําความสะอาด ใหก้ดปุ่ ม “ON/OFF” คา้งอกีคร ั�ง 

หนา้จอจะแสดงเวลา 00:00 จากนั�นใหก้ดปุ่ ม “ON/OFF” เพื�อเคลยีรเ์วลาที�ต ั�งไว ้หากยกเลกิสาํเรจ็ 

จะมเีสยีงเตอืนขึ �น 2 คร ั�ง หลงัจากไดย้นิเสยีงเตอืน ใหก้ดปุ่ ม “PLAN” และกลบัไปที�หนา้หลกั 
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ชดุแปรง 

 

 

Rolling brush cover = ฝาครอบแปรง Rolling brush = แปรง  

 

แทงคนํ์�า 

 

Fasterner = ตวัล็อค Plug = จกุยาง  Water tank cover = ฝาปิดแทงคนํ์�า Velcro 
= แผ่นแปะตนีตุก๊แก water tank bottom = ฝาปิดแทงคนํ์�าดา้นลา่ง 
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การตดิต ั�งแทงคนํ์�า 

1. การตดิตั�งผา้ถพูื �น: 

ตดิตั�งผา้ถพูื �นเขา้กบัถงัเก็บนํ�าตามภาพที� 1 วางผา้ถพูื �นใหถ้กูดา้น 

แลว้ตดิผา้เขา้กบัดา้นสมัผสัใหแ้น่นหนา 

 

  ซํ�ากบัดา้นบน 

 

2. ใสนํ่�าลงในแทงคนํ์�า: 

ตามตวัอยา่งในภาพที� 2 ถอดจกุยางของถงัเก็บนํ�าออก ใสนํ่�าจนเต็ม 

ปิดจกุยางใหแ้น่นแลว้ตดิตั�งถงัเก็บนํ�าเขา้สูท่ี�เดมิ 
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ซํ�ากบัดา้นบน 

3. การตดิตั�งแทงคนํ์�า 

ดงัตวัอยา่งในภาพที� 3 พลกิเคร ื�องหงายขึ �น นําถงัเก็บนํ�าตดิเขา้กบัตวัเคร ื�อง 
กดแกนล็อคใหเ้ขา้ที�แน่นหนา  

. 
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การชารจ์แบตเตอร ี� 

1.การตดิตั�งแท่นชาร์จไฟ: 

ตดิตั�งแท่นชาร์จไฟใหช้ดิกบัฝาหนัง 

อยา่ใหม้สีิ�งกดีขวางใดๆในดา้นขา้งซา้ยและขวา ในระยะ 1 

เมตร และ ดา้นหนา้ 2 เมตร ตามที�ปรากฏในภาพดา้นขวา 

 

 

 

2.หากเคร ื�องปิดอยู ่ใหเ้ปิดเร ื�องโดยกดปุ่ มจาก OFF เป็น 

ON 

 

 

 

3.คณุสามารถชาร์จไฟงา่ย ๆ ดงัน: 

a. เสยีบสายชาร์จไฟเขา้โดยตรงกบัตวัเคร ื�องดดูฝุ่น ตามภาพ.a 

b. กดปุ่ ม “HOME” บนรโีมทควบคมุเพื�อสั�งใหเ้คร ื�องดดูฝุ่น วิ�งเขา้แท่นชาร์จไฟอตัโนมตั ิตามภาพ.b.  

 

 

1.การ�ด�งแ�นชา�จไฟ:

3.สามารถชา�จไฟ�ายๆ �ง�:

�ด�งแ�นชา�จไฟใ��ด�บฝาห�ง

a. เ�ยบสายชา�จไฟเ�าโดยตรง�บ�วเค�อง�ด�น ตามภาพ a

�งเ�าแ�นชา�จไฟ�ตโน�� ตามภาพ b
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หมายเหต:ุ 

a.หากเคร ื�องดดูฝุ่นกาํลงัชาร์จไฟ หนา้จอจะเป็นสแีดงกะพรบิ  

b.หากชาร์จไฟเต็มแลว้ หนา้จอจะแสดงสนํี�าเงนิ 

c.หากแบตเตอร ี�ไม่พอที�จะอยูใ่นโหมด standby หนา้จอจะมไีฟกะพรบิ 2 คร ั�ง  

d. หากแบตเตอร ี�ไม่พอที�จะอยูใ่นโหมดทําความสะอาด เคร ื�องจะคน้หาแท่นชาร์จอตัโนมตั ิ

และหนา้จะจะแสดงเป็นสแีดง  

 

การยดือายุการใชง้านแบตเตอร ี�: 

a. กอ่นการใชง้านคร ั�งแรก ใหช้าร์จแบตเตอร ี�ทิ �งไวอ้ยา่งนอ้ย 7 ช ั�วโมง 

b. ชาร์จไฟทุกคร ั�งเมื�อแบตเตอร ี�ออ่น 

c. เคร ื�องดดูฝุ่นจะกลบัสูแ่ท่นชาร์จไฟโดยอตัโนมตัเิมื�อทํางานเสรจ็ตามโปรแกรม หรอืแบตเตอร ี�ออ่น 

d. หากไม่ไดใ้ชง้านเคร ื�องดดูฝุ่นเป็นเวลานาน ๆ ใหปิ้ดเคร ื�อง และเก็บในที�ที�มอีากาศถา่ยเทไดด้ ี

และไม่รอ้นเกนิไป กอ่นการใชง้านอกีคร ั�ง ตอ้งชาร์จแบตเตอร ี�ใหเ้ต็มกอ่นเสมอ 

e. หากไม่ไดใ้ชง้านเคร ื�องดดูฝุ่นเกนิ 3 เดอืน กอ่นการใชง้านคร ั�งแรก ตอ้งชาร์จแบตเตอร ี�ทิ �งไว ้7 ช ั�วโมง 

 

การบํารุงรกัษา 

1. การทําความสะอาดแปรงดา้นขา้ง 

1. ตรวจสอบวา่แปรงดา้นขา้งชาํรดุหรอืมสีิ�งแปลกปลอมตดิอยูห่รอืไม่ 

2. ทําความสะอาดแปรงดา้นขา้งดว้ยเคร ื�องมอืทําความสะอาดหรอืผา้ถพูื �น 

3. หากแปรงงอหรอืเสื�อมสภาพ ใหนํ้าแปรงไปแชนํ่�าอุน่ประมาณ 5 วนิาท ี

a.หากเค�อง�ด�น��งชา�จไฟ ห�าจอจะเ�น�แดงกระพ�บ

b.หากชา�จไฟเ�มแ�ว ห�าจอจะแสดงเ�น��เ�น
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4. ใหเ้ปลี�ยนแปรงดา้นขา้ง หากชาํรดุ 

2. การทําความสะอาดกล่องเกบ็ฝุ่นและแผน่กรองฝุ่น 
 

ทําความสะอาดกลอ่งเก็บฝุ่นทุกคร ั�งหลงัใชเ้คร ื�องเสรจ็ โดยปฏบิตัติามภาพขา้งลา่งดงันี�  

หมายเหต:ุ 

a.ลา้งแผ่นกรองเฮปา และแผ่นกรองอากาศ หลงัจากการใชง้านทุก ๆ 15~30 วนั 

แผ่นกรองอากาศและแผ่นกรองเฮปามอีายกุารใชง้านประมาณ 24 เดอืน 

b.รอใหแ้ผ่นกรองอากาศแหง้สนิทกอ่น จงึทําการตดิตั�งแผ่นกรองอากาศและแผ่นกรองเฮปากลบัเขา้ไป 

c.สามารถเปลี�ยนแผ่นกรองอากาศและแผ่นกรองเฮปา 

ไดต้ามตอ้งการโดยไม่ตอ้งรอใหห้มดอายกุารใชง้านกอ่น 

d.หา้มตากแผ่นกรองอากาศภายใตแ้สงแดดจดัรนุแรง 

 

หมายเห�:

a. �อนการใ�งานค�งแรก ใ�ชา�จแบตเตอ��งไ�อ�าง�อย 7 �วโมง

c. เค�อง�ด�นจะก�บ�แ�นชา�จไฟโดย�ตโน��เ�อ�งานเส�จ

b. ชา�จไฟ�กค�งเ�อแบตเตอ��อน

�องชา�จแบตเตอ�ใ�เ�ม�อนเสมอ
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การทํางาน 

ปุ่ ม 

 

 

 

 

จอแสดงผล 

 

สขีองปุ่ ม "AUTO" 

จะแสดงสถานะของความผดิปกตใินปัจจบุนัและจาํนวนแบตเตอร ี�รวมถงึสถานะการชาร์จไฟ 

ปุ่ มตา่งๆ 

คาํอธบิายปุ่ม 

1. โหมด Working: 

เมื�อเคร ื�องกาํลงัทําความสะอาด ไฟแสดงสถานะจะเป็นสนํี�าเงนิ   

2. โหมด Standby: 

Standby หมายถงึเคร ื�องเปิดอยูแ่ละรอคาํสั�งการ โดยสามารถสั�งใหเ้ขา้สูโ่หมดใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นโหมด 

Sleeping หรอื Working หากตอ้งการเขา้สูโ่หมด Standby ใหก้ดปุ่ ม "AUTO" หรอืกดปุ่ ม 

"ON/OFF" บนรโีมทควบคมุ โดยไฟแสดงสถานะจะคอ่ยๆแสดงสนํี�าเงนิ  

3. โหมด Sleeping: 

หากเคร ื�องอยูใ่นโหมด Standby นานกวา่ 10 นาท ีเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดนี�โดยอตัโนมตั ิหรอืกดปุ่ ม 
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A เปิดฝาครอบ 

B ถอดกลอ่งเกบ็ฝุ่นออก 

C ถอดตวักรองและฝาครอบตวักรองออก 

D เทฝุ่นทิ �ง 

E ลา้งกล่องเกบ็ฝุ่น, ตวักรองและที�ครอบตวักรองใหส้ะอาด 

F หลงัจากตวักรองและที�ครอบตวักรองแหง้สนิท ใหนํ้ามาใสท่ี�เดมิ 

 

 

การบํารุงรกัษา 

3. การทําความสะอาดลอ้และเซน็เซอร ์

ใชผ้า้แหง้นุ่ม ๆ หรอือปุกรณท์ําความสะอาด เชด็เซน็เซอรแ์ละลอ้ 

ตามตาํแหน่งที�ปรากฏในภาพอยา่งเบามอื:  

 

 

4. การทําความสะอาดแท่นชาร์จไฟ 
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ใชผ้า้แหง้นุ่ม ๆ หรอือปุกรณท์ําความสะอาด เชด็แท่นชาร์จไฟ 

ตามตาํแหน่งที�ปรากฏในภาพอยา่งเบามอื 

 

Incase of poor contact, please dry them with dry cloth and try again = 
ในกรณีที�ไม่สามารถชารจ์ได ้ใหเ้ชค็ดว้ยผา้แหง้และทําการชารจ์อกีคร ั�ง 

5. การทําความสะอาดแปรงดูดฝุ่น 

ถอดชดุแปรงดดูฝุ่นออกตามลาํดบัในภาพขา้งลา่ง ทําความสะอาดดว้ยผา้หรอือปุกรณท์ําความสะอาด 

(ตวัแปรงดดูฝุ่นสามารถใชนํ้�าทําความสะอาดได)้ 
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การทํางาน 

ปุ่ม 

 

 

 

 

จอแสดงผล 

 

สขีองปุ่ ม "AUTO" 

จะแสดงสถานะของความผดิปกตใินปัจจบุนัและจาํนวนแบตเตอร ี�รวมถงึสถานะการชาร์จไฟ 

ปุ่มตา่งๆ 

คาํอธบิายปุ่ม 

1. โหมด Working: 

เมื�อเคร ื�องกาํลงัทําความสะอาด ไฟแสดงสถานะจะเป็นสนํี�าเงนิ   

2. โหมด Standby: 

Standby หมายถงึเคร ื�องเปิดอยูแ่ละรอคาํสั�งการ โดยสามารถสั�งใหเ้ขา้สูโ่หมดใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นโหมด 
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"ON/OFF" บนรโีมทควบคมุ โดยไฟแสดงสถานะจะคอ่ยๆแสดงสนํี�าเงนิ  

3. โหมด Sleeping: 

หากเคร ื�องอยูใ่นโหมด Standby นานกวา่ 10 นาท ีเคร ื�องจะเขา้สูโ่หมดนี�โดยอตัโนมตั ิหรอืกดปุ่ ม 
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4. การ�ความสะอาดแ�นชา�จไฟ
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ซํ �าดา้นบน 

หมายเหตุ: รอใหแ้ปรงแหง้สนิทกอ่น แลว้คอ่ยใสก่ลบัที�เดมิ 
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ใชผ้า้แหง้นุ่ม ๆ หรอือปุกรณท์ําความสะอาด เชด็แท่นชาร์จไฟ 

ตามตาํแหน่งที�ปรากฏในภาพอยา่งเบามอื 

 

Incase of poor contact, please dry them with dry cloth and try again = 
ในกรณีที�ไม่สามารถชารจ์ได ้ใหเ้ชค็ดว้ยผา้แหง้และทําการชารจ์อกีคร ั�ง 

5. การทําความสะอาดแปรงดูดฝุ่น 

ถอดชดุแปรงดดูฝุ่นออกตามลาํดบัในภาพขา้งลา่ง ทําความสะอาดดว้ยผา้หรอือปุกรณท์ําความสะอาด 

(ตวัแปรงดดูฝุ่นสามารถใชนํ้�าทําความสะอาดได)้ 
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ขอ้มูลทางเทคนิค 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

 

 

ประเภท รายละเอยีดชนิดอปุกรณ ์ รายละเอยีดโดยสงัเขป 
 

ขอ้มูลทางกายภาพ 

 

ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 320 มม. 
ความสงู 

 

80 มม. 
นํ�าหนัก 2.22 กก. 

การใชไ้ฟฟ้า ชนิดของแบตเตอร ี� Li-ion 10.8V/2600mAh 

 

 

 

การทําความสะอาด 

 

ความจกุลอ่งเก็บฝุ่น  
 

0. 5 ลติร 
การชารจ์ไฟ  
 

ชารจ์อตัโนมตั/ิ ชารจ์ดว้ยตวัเอง 
ระบบทําความสะอาด  
 

อตัโนมตั，ิขั�นสงู，ตั�งเวลา 
ระยะเวลาชารจ์ไฟ  
 

4-7 Hours 
ระยะเวลาทําความสะอาด  
 

ทําความสะอาดอตัโนมตั ิ110 นาท/ี 
การทําความสะอาดขั�นสงู 80 นาท ี 

ชนิดของปุ่ มกด แบบสมัผสัหนา้จอ 
 
 

การถอดแบตเตอร ี� 

ใชไ้ขควงขนัสกรทูี�ฝาปิดแบตเตอร ี�ออก 

เปิดฝาครอบแบตเตอร ี� 

จบัแถบดา้นขา้งของแบตเตอร ี� แลว้ยกแบตเตอร ี�ขึ �น 

ปลดสายไฟที�เช ื�อมตอ่แบตเตอร ี�กบัตวัเคร ื�องดดูฝุ่นออก 

ใสแ่บตเตอร ี�ใหม่เขา้ไป และจบัแถบขา้งของแบตเตอร ี�ขึ �น 
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เช ื�อมตอ่แบตเตอร ี�กบัเคร ื�อง 

ปิดฝาแบตเตอร ี� 

ล็อคฝาแบตเตอร ี� 

หมายเหตุ: ใชเ้ฉพาะแบตเตอร ี�ของแทท้ี�ไดร้บัการรบัรองจากบรษิทั 
การใชข้องเทยีบเท่าอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

ปัญหาที�อาจพบได ้

สญัลกัษณแ์สดงขอ้ผดิพลาด 

 

 

หมา
ยเล
ข 

สญัลกัษณ ์ สาเหต ุ ความมปีระโยชน ์

1 ไฟสแีดงกะพรบิ 4 คร ั�ง  
กลอ่งเก็บฝุ่นตดิตั�งไม่แน่นหรอืไม่ไดต้ิ

ดตั�งกบัเคร ื�อง  
√ 

2 ไฟสแีดงกะพรบิ 4 คร ั�ง  การชารจ์ผดิปกต ิ √ 

3 
ไฟสแีดงกะพรบิ 2 

คร ั�งและตามดว้ยสนํี�าเงนิ 1 
คร ั�ง 

กนัชนผดิปกต ิ √ 

4 
ไฟสแีดงกะพรบิ 2 

คร ั�งและตามดว้ยสนํี�าเงนิ 1 
คร ั�ง 

เซน็เซอรต์รวจจบัผดิปกต ิ √ 

5 
ไฟสแีดงกะพรบิ 3 

คร ั�งและตามดว้ยสนํี�าเงนิ 1 
คร ั�ง 

ลอ้ผดิปกต ิ √ 

6 ไฟสแีดงกะพรบิ 1 
คร ั�งและตามดว้ยสนํี�าเงนิ 1 

แปรงดา้นขา้งผดิปกต ิ √ 

�ญหา�อาจพบไ�

�ญ�กษ�แสดง�อ�ดพลาด

หมาย
เลข
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คร ั�ง 

7 
ไฟสแีดงกะพรบิ 1 

คร ั�งและตามดว้ยสนํี�าเงนิ 2 
คร ั�ง 

แปรงหลกัผดิปกต ิ √ 

8 
ไฟสแีดงกะพรบิ 1 

คร ั�งและตามดว้ยสนํี�าเงนิ 3 
คร ั�ง 

พดัลมมอเตอรผ์ดิปกต ิ √ 

9 ไฟสแีดงกะพรบิ 2 คร ั�ง แรงดนัไฟฟ้าตํ�า √ 

 

Buzzing function 

หมายเ
ลข 

สถานะ ไฟกะพรบิ 
ความมปีระโยช

น ์

1 Standby  เตอืน 3 คร ั�ง √ 

2 ทําความสะอาด ไมม่เีสยีงเตอืน √ 

3 ชารจ์ไฟแบบอตัโนมตั ิ ไมม่เีสยีงเตอืน √ 

4 การชารจ์ไฟ เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 

5 ชารจ์เตม็แลว้ เตอืน 5 คร ั�ง √ 

6 
การต ั�งตารางเวลาทําคว

ามสะอาด 
เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 

7 
ยกเลกิการต ั�งตารางเวลา

ทําความสะอาด 
เตอืน 2 คร ั�ง √ 

8 แบตเตอร ี�ตํ�า เตอืน 4 คร ั�ง √ 

9 สวติชก์ารชารจ์ปิดอยู ่ เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 

10 
กนัชนหน้าหรอืตรวจสิ�ง

กดีขวางผดิปกต ิ
เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 
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การใชง้านและบํารงุรกัษาโดยเด็กตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
 

BL200 เป็นเคร ื�องดดูฝุ่ นที�ใชเ้ทคโนโลยขี ั�นสงู มาพรอ้มกบัแปรงสองดา้นและ 
แปรงหลกัและพลงัดดูที�ทรงพลงั 
เคร ื�องดดูฝุ่ นนี�มโีปรแกรมอจัฉรยิะที�ชว่ยในดา้นทําความสะอาดพื �นชนิดตา่งๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิา
พ 

 

 

 

การออกแบบที�ง่ายในการใชง้าน 

เพยีงแคก่ดปุ่ ม “ Auto ” เพื�อเร ิ�มทํางานงา่ยๆ 

 

 

กล่องเกบ็ฝุ่นที�ลา้งนํ�าทําความสะอาดได ้

กลอ่งเก็บฝุ่นและแผ่นกรองฝุ่น 

ออกแบบมาใหล้า้งนํ�าความสะอาด ไดส้ะดวกงา่ยดาย 

ป้องกนัฝุ่นผงฟุ้ งกระจาย ลดการสรา้งมลพษิ ทางอากาศ 
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การออกแบบที�ง่ายในการใชง้าน 

เพยีงแคก่ดปุ่ ม “ Auto ” เพื�อเร ิ�มทํางานงา่ยๆ 

 

 

กล่องเกบ็ฝุ่นที�ลา้งนํ�าทําความสะอาดได ้

กลอ่งเก็บฝุ่นและแผ่นกรองฝุ่น 

ออกแบบมาใหล้า้งนํ�าความสะอาด ไดส้ะดวกงา่ยดาย 

ป้องกนัฝุ่นผงฟุ้ งกระจาย ลดการสรา้งมลพษิ ทางอากาศ 

ความ�ประโยช�หมาย
เลข

การ�งตารางเวลา
�ความสะอาด

�นชนห�า ห�อ
ตรวจ�ง�ดวาง�ดปก�
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11 
ป้องกนัการหล่นหรอืลอ้

ผดิปกต ิ
เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 

12 ลอ้ใชง้านมากไป เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 

13 แปรงหลกัใชง้านมากไป  เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 

14 
แปรงดา้นขา้งในงานมา

กไป 
เตอืนยาว 1 คร ั�ง √ 

15 เขา้สูโ่หมด sleeping เตอืน 2 คร ั�ง √ 

16 เร ิ�มงานเคร ื�องดูดฝุ่น เตอืน 3 คร ั�ง √ 

 

 

หมายเหต:ุ หากวธิกีารขา้งตน้ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้โปรดลองดาํเนินการดงัตอ่ไปนี�: 

1.ถอนการเช ื�อมตอ่และรสีตารท์เคร ื�องดดูฝุ่น จากนั�นจงึเปิดเคร ื�อง 

2.หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยการรสีตารท์ 

โปรดสง่เคร ื�องดดูฝุ่นไปที�ศนูยบ์รกิารหลงัการขายเพื�อทําการซอ่มแซม: 

3.หากเร ื�องยงัไม่สามารถทํางานตามปกต ิ

โปรดสง่เคร ื�องดดูฝุ่นไปที�ศนูยบ์รกิารหลงัการขายเพื�อทําการซอ่มแซม 

 

บรกิารหลงัการขาย 

หากคณุมขีอ้สงสยั โปรดตดิตอ่ตวัแทนจาํหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารใกลบ้า้นหรอืบรษิทัของเรา: 

ที�อยู:่ 

ไปรษณีย:์ 

สายดว่น: 
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เพยีงแคก่ดปุ่ ม “ Auto ” เพื�อเร ิ�มทํางานงา่ยๆ 
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โปรดอยา่ลา้งตวักรอง HEPA  

 

 

 

 

การตดิต ั�งแทงคนํ์�า 

เปิดจกุยางของชอ่งเตมินํ�าเพื�อเตมินํ�าลงในถงัเก็บนํ�า หลงัจากที�แทง้คนํ์�าเต็มแลว้ 

ใหเ้สยีบปิดจกุยางและกดใหแ้น่น หากมฟีองอากาศในถงัเก็บนํ�าอยูเ่ล็กนอ้ยซึ�งอยูใ่นสภาวะปกต ิ

ใหว้างถงันํ�าตั�งขึ �น ฟองอากาศจะไปที�ตาํแหน่งของชอ่งเตมินํ�า 

หลงัจากที�อากาศที�อยูด่า้นลา่งถกูนําออกแลว้ นํ�าในถงัเก็บนํ�าสามารถไหลไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั 
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โปรดอยา่ลา้งตวักรอง HEPA  

 

 

 

 

การตดิต ั�งแทงคนํ์�า 
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แปรง�านห�า
ใ�งานมากไป


