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คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �
ขอขอบคู่ณุอย่�างย่่�งที่่�ซื้ื�อผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�
โปรดอ�านี้คู่่�มือืฉบบันี้่�อย่�างถี่่�ถี่ �วนี้ ใช้ �งานี้ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่� 
อย่�างถี่ก่ต �อง แลิะจััดเกบ็คู่่�มือืฉบบันี้่�ไว �อย่�างเหมืาะสมื
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ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�ออกแบบมืาเพื�อใช้ �งานี้ภัาย่ในี้บ �านี้
แลิะสำานัี้กงานี้
ห �ามืใช้ �ผู้ลิต่ภัณัฑ์เ์พื�อวตัถี่ปุระสงคู่ก์ารใช้ �งานี้อื�นี้ๆ

ตรวจัสอบให �แนี้�ใจัว�าสาย่ไฟแลิะปลิั�กไฟไมื�มื่
คู่วามืช้ำารดุเสย่่หาย่ใด ๆ ก�อนี้ใช้ �งานี้
ห �ามืบด่งอสาย่ไฟหรอืดงึสาย่ไฟจันี้ตงึ เพื�อป�องกนัี้
การเสย่่บสาย่ไฟไมื�แนี้�นี้สนี้ท่ี่

ก�อนี้ใช้ �งานี้ผู้ลิต่ภัณัฑ์ ์ให �ตรวจัสอบว�าแรงดนัี้
ไฟฟ�าของแหลิ�งจั�าย่ไฟเหมืาะสมืกบัแรงดนัี้ไฟฟ�า 
ที่่�ระบบุนี้ป�าย่กำากบัของผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�

ป่ดเคู่รื�องก�อนี้ที่่�จัะถี่อดปลิั�กไฟออก ห �ามืสมัืผัู้ส
ปลิั�กไฟขณะมือืเป่ย่ก เพื�อหลิก่เลิ่�ย่งอนัี้ตราย่จัาก
ไฟฟ�าช้อ็ต

ดแ่ลิเด็กแลิะอย่�าให �เด็กเลิ�นี้หรอืเอนี้พง่ผู้ลิต่ภัณัฑ์ ์
โปรดใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็นี้พเ่ศษเมืื�อใช้ �งานี้
ผู้ลิต่ภัณัฑ์ใ์กลิ �กบัเด็กเล็ิก

เพื�อป�องกนัี้ไมื�ให �ผู้ลิต่ภัณัฑ์เ์อย่่งลิ �มื ให �ใช้ �สกรย่่ดึ
แลิะบล็ิอกที่่�ให �มืาสำาหรับการตด่ตั �งในี้แนี้วตั �งในี้
การย่ดึขาตั �งเข �ากบัผู้นัี้ง การตด่ตั �งสถี่านี้ช่้ารจ์ัแบบ
ย่ดึผู้นัี้งต �องใช้ �สกรย่่ดึผู้นัี้งที่่�ให �มืาพร �อมืกบั
ผู้ลิต่ภัณัฑ์ย์่ดึกบัผู้นัี้ง แลิะต �องใช้ �สำาหรับการย่ดึ
สถี่านี้ช่้ารจ์ัเข �ากบัพื�นี้คู่อนี้กรต่หรอืพื�นี้ผู้ว่แข็งที่่�
คู่ลิ �าย่กนัี้เที่�านัี้�นี้ โปรดระวงัอย่�าแขวนี้อปุกรณล์ิอย่
โดย่ไมื�มืฐ่านี้รอง

เพื�อหลิก่เลิ่�ย่งไฟฟ�าดด่หรอืเพลิง่ไหมื � ห �ามืตด่ตั �ง 
ช้ารจ์ั หรอืจััดเกบ็ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�ในี้สภัาพแวดลิ �อมืที่่�
อาจัสมัืผัู้สกบันี้ำ�า ฝนี้ตก หรอืคู่วามืช้ื�นี้สง่ ห �ามื 
ใช้ �งานี้ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�โดย่ที่่�ย่งัไมื�ได �ประกอบช้่�นี้ส�วนี้
ให �สมืบร่ณ ์โปรดประกอบ ช้ารจ์ั/จััดเกบ็ผู้ลิต่ภัณัฑ์์
ในี้ตำาแหนี้�งที่่�มือ่ากาศถี่�าย่เที่ด่

ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�ไมื�ได �ออกแบบมืาเพื�อให �ใช้ �งานี้โดย่ 
ผู้่ �ใช้ �ที่่�มืคู่่วามืบกพร�องที่างร�างกาย่ การรับร่ � สต่
ปัญญา หรอืไมื�มืป่ระสบการณห์รอืคู่วามืร่ �เก่�ย่วกบั
ผู้ลิต่ภัณัฑ์ ์(รวมืถี่งึเด็ก) เว �นี้เสย่่แต�ว�าจัะใช้ �งานี้
ภัาย่ใต �การคู่วบคู่มุืดแ่ลิหรอืให �คู่ำาแนี้ะนี้ำาโดย่ 
ผู้่ �มืห่นี้ �าที่่�ดแ่ลิรับผู้ด่ช้อบคู่วามืปลิอดภัยั่ของ
บคุู่คู่ลิดงักลิ�าว

อย่�าฉ่ดพ�นี้สารที่่�ระเหย่ได � หรอืย่าฆ่�าแมืลิงลิงบนี้
ตวัผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�

ห �ามืใช้ �งานี้หรอืจััดเกบ็อปุกรณน์ี้่�ไว �ในี้สภัาพ
แวดลิ �อมืที่่�มือ่ณุหภัม่ืต่ำ�ากว�า 5°C หรอืสง่กว�า 
38°C

ถี่อดปลิั�กไฟของผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�ออก เมืื�อไมื�ได � 
ใช้ �งานี้เป็นี้เวลิานี้านี้ โปรดป่ดเคู่รื�องแลิะถี่อด
ปลิั�กไฟของอปุกรณอ์อกที่นัี้ที่ ่โดย่เฉพาะเมืื�อเกด่
เหตฉุุกเฉน่ี้ เช้�นี้ ฟ�าร �องแลิะฟ�าผู้�า แผู้�นี้ดน่ี้ไหว 
หรอืเพลิง่ไหมื �

ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�จัำาเป็นี้ต �องมืก่ารที่ำาคู่วามืสะอาดแลิะ
บำารงุรักษาภัาย่นี้อกเที่�านัี้�นี้ อย่�าใช้ �เคู่รื�องมือื
ที่ำาคู่วามืสะอาดที่่�มืผู่้ว่หย่าบ แลิะอย่�าลิ �าง
ผู้ลิต่ภัณัฑ์โ์ดย่นี้ำาไปจัุ�มืนี้ำ�า

หากผู้ลิต่ภัณัฑ์จ์ัุ�มืลิงในี้นี้ำ�าโดย่ไมื�ได �ตั �งใจั 
โปรดหย่ดุใช้ �งานี้ที่นัี้ที่แ่ลิะตด่ต�อศน่ี้ย่บ์รก่ารลิก่คู่ �า

ถี่ �าคู่ณุพบคู่วามืผู้ด่ปกตต่�างๆ เช้�นี้ เสย่่งดงั คู่วนัี้ 
หรอืกลิ่�นี้ไมื�พงึประสงคู่ ์โปรดป่ดเคู่รื�องที่นัี้ที่ ่
จัากนัี้�นี้ถี่อดปลิั�กไฟ แลิะตด่ต�อศน่ี้ย่บ์รก่ารลิก่คู่ �า
ใกลิ �บ �านี้

ห �ามืบคุู่คู่ลิอื�นี้ที่่�ไมื�ได �รับอนุี้ญาตจัากบรษั่ที่ของเรา
ที่ำาการซื้�อมืแซื้มืหรอืดดัแปลิงแก �ไขผู้ลิต่ภัณัฑ์ ์ถี่ �า
สาย่ไฟช้ำารดุเสย่่หาย่ ต �องให �ช้�างฝ� าย่บรก่ารที่่�ได �
รับอนุี้ญาตเป็นี้ผู้่ �ที่ำาการเปลิ่�ย่นี้สาย่ไฟเที่�านัี้�นี้ เพื�อ
หลิก่เลิ่�ย่งอนัี้ตราย่ต�างๆ

โปรดศกึษาวธ่ิก่ารตด่ต�อศน่ี้ย่บ์รก่ารลิก่คู่ �าในี้ข �อมืล่ิ
บรษั่ที่ที่่�ส�วนี้ที่ �าย่ของคู่่�มือืนี้่�

คู่ำาแนะนำาด้�านคู่วามืปลอด้ภัยั หมืาย่ถี่งึ 
“ห �ามืที่ำา”

หมืาย่ถี่งึต �อง 
“ระมืดัระวงั”
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หากไมื�ใช้ �งานี้อปุกรณเ์ป็นี้เวลิานี้านี้ ให �ถี่อด 
ปลิั�กไฟแลิะถี่อดแบตเตอร่�ออก

ถี่อดสาย่ไฟของอปุกรณอ์อกจัากแหลิ�งจั�าย่ไฟ
ก�อนี้ที่่�จัะถี่อดแบตเตอร่�

เมืื�อไมื�สามืารถี่ช้ารจ์ัแบตเตอร่�ได � ให �นี้ำาช้ดุ
แบตเตอร่�ที่่�กำาหนี้ดไว �โดย่เฉพาะมืาเปลิ่�ย่นี้
ที่ดแที่นี้

ก�อนี้กำาจััดแบตเตอร่�หรอือปุกรณ ์ให �ถี่อด
แบตเตอร่�ออกจัากตวัอปุกรณ ์แลิ �วกำาจััด
แบตเตอร่�หรอือปุกรณอ์ย่�างปลิอดภัยั่

ห �ามืนี้ำาแบตเตอร่� อะแดปเตอร ์แลิะเคู่รื�องช้ารจ์ั
ของอปุกรณน์ี้่�ไปใช้ �กบัอปุกรณอ์ื�นี้ๆ

ห �ามืใช้ �งานี้แบตเตอร่�ที่่�ผู้�านี้การดดัแปลิงหรอื
แบตเตอร่�ที่่�ช้ำารดุเสย่่หาย่

เมืื�อไมื�ได �ใช้ �งานี้ช้ดุแบตเตอร่� ให �เกบ็ไว �ให �ห�าง
จัากวตัถี่โุลิหะที่่�อาจัที่ำาให �เกด่การเช้ื�อมืต�อ
ระหว�างสองขั �วได � เช้�นี้ คู่ลิป่หนี้บ่กระดาษ เหรย่่ญ 
กญุแจั สกร ่หรอืวตัถี่โุลิหะขนี้าดเล็ิกอื�นี้ๆ

ของเหลิวอาจัรั�วไหลิออกจัากแบตเตอร่�ได �ภัาย่ใต �
เงื�อนี้ไขที่่�ไมื�ถี่ก่ต �อง หากเกด่การรั�วไหลิขึ�นี้ ให �
หลิก่เลิ่�ย่งการสมัืผัู้สกบัของเหลิวดงักลิ�าว ในี้กรณ่
สมัืผัู้สโดย่ไมื�ตั �งใจั ให �ช้ำาระลิ �างบรเ่วณที่่�เกด่การ
สมัืผัู้สออกด �วย่นี้ำ�าสะอาด
หากของเหลิวสมัืผัู้สกบัดวงตา ให �ไปพบแพที่ย่์
ที่นัี้ที่่

เพื�อหลิก่เลิ่�ย่งไมื�ให �อปุกรณเ์ป่ดที่ำางานี้โดย่มืไ่ด �
เจัตนี้า ให �ตรวจัสอบให �มืั�นี้ใจัว�าสวต่ช้เ์ป่ดป่ดอย่่�ที่่�
ตำาแหนี้�ง “ป่ด” เสมือก�อนี้ใส�ช้ดุแบตเตอร่� หย่บ่
อปุกรณข์ึ�นี้มืา หรอืถี่อืผู้ลิต่ภัณัฑ์์

ถี่อดช้ดุแบตเตอร่�ออกจัากอปุกรณก์�อนี้ที่่�จัะที่ำาการ
ปรับ เปลิ่�ย่นี้อปุกรณเ์สรม่ื ที่ำาคู่วามืสะอาดเคู่รื�อง 
บำารงุรักษา หรอืจััดเกบ็อปุกรณ์

โปรดปฏิบ่ตัต่ามืกฎหมืาย่แลิะกฎระเบย่่บของ 
ที่ �องถี่่�นี้ที่ั �งหมืดในี้การจััดการหรอืกำาจััดแบตเตอร่� 
โปรดปฏิบ่ตัต่ามืกฎระเบย่่บเก่�ย่วกบัการกำาจััด
แบตเตอร่�ลิเ่ธิย่่มืช้นี้ด่ช้ารจ์ัได �ในี้การกำาจััดอปุกรณ์
นี้่�

โปรดดข่ �อมืล่ิเก่�ย่วกบัวธ่ิก่ารเปลิ่�ย่นี้แบตเตอร่�ที่่�คู่ำา
แนี้ะนี้ำาในี้การช้ารจ์ัแบตเตอร่�

คู่ณุต �องช้ารจ์ัแบตเตอร่�ด �วย่อะแดปเตอรจ์ั�าย่ไฟที่่�
ให �มืาพร �อมืกบัอปุกรณน์ี้่�เที่�านัี้�นี้ (รุ�นี้: 
ZD024M300080US เที่�านัี้�นี้)
รุ�นี้แบตเตอร่�: PF072LMG

ห �ามืลิดัวงจัรขั �วช้ารจ์ั

คู่ำาอธิบิัายของแบัตเตอร่�
ข �อมืล่จำำาเพาะ

ร่�นแบัตเตอร่�
มืรุ่�นี้แบตเตอร่�ให �เลิอืกที่ั �งแบบหนี้ึ�งก �อนี้หรอืสองก �อนี้ โดย่จัำานี้วนี้
ของแบตเตอร่�ข ึ�นี้อย่่�กบัรุ�นี้ที่่�คู่ณุซื้ื�อ
· ช้ื�อรุ�นี้: PF072LMG
· ประเภัที่: แบตเตอร่�ลิเ่ธิย่่มืไอออนี้แบบช้ารจ์ัได �
· แรงดนัี้ไฟฟ�าตามืพก่ดั DC 25.2 V⎓
· คู่วามืจั:ุ 2500mAh/63Wh

หมืาย่ถี่งึ “ห �ามืที่ำา” หมืาย่ถี่งึต �อง 
“ระมืดัระวงั”
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รป่ร�างและส�วนประกอบัของผู้ลติภัณัฑ์์

อปุกรณเ์สรม่ืของผู้ลิต่ภัณัฑ์์

เคู่รื�องดด่ฝุ� นี้แบบพกพา

แบตเตอร่�ลิเ่ธิย่่มืไอออนี้แบบ
ช้ารจ์ัได �

ที่�อต�อ

ตวัย่ดึผู้นัี้ง + สกรย่่ดึ

อะแดปเตอรจ์ั�าย่ไฟ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �งานี้ + 
บตัรรับประกนัี้

หวัดด่ช้่�นี้หลิกั แปรงเที่อรโ์บกวาด
แมืลิง

หวัดด่สำาหรับ
ช้�องแคู่บ

แปรง 2 in 1

1

2

3

4

5

6

[ อป่กรณเ์สรมิืของผู้ลติภัณัฑ์ ์]

[ หัวัด้ด่้แบับัต�าง ๆ ]

ตวักรอง HEPA

7



22

ส�วนประกอบัของผู้ลติภัณัฑ์์

1 8

9

10

11

12

13 14

2

3

4

5

6

7

8. แบตเตอร่�
9. ราวย่ดึผู้นัี้ง
10. กลิ�องเกบ็ฝุ� นี้
11.  แปรง 2 in 1
12.  หวัดด่สำาหรับ

ช้�องแคู่บ
13.  อะแดปเตอร ์

จั�าย่ไฟ
14.  แปรงเที่อรโ์บ

กวาดแมืลิง
15. ตวักรอง HEPA

1. ปุ� มืเป่ดป่ด
2.  ปุ� มืปรับโหมืดแรงดด่
3.  เคู่รื�องดด่ฝุ� นี้แบบ

พกพา
4.  ปุ� มืปลิดที่�อต�อ
5. ที่�อต�อ 
6. ปุ� มืปลิดหวัดด่
7.  หวัดด่ช้่�นี้หลิกั

15
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โปรดกดปุ� มืปลิดแบตเตอร่� แลิ �วใส�
แบตเตอร่�ไว �ภัาย่ในี้ส�วนี้บนี้ของเคู่รื�อง
ดด่ฝุ� นี้แบบพกพา เมืื�อใส�แบตเตอร่�
อย่�างถี่ก่ต �องแลิ �ว ให �ตรวจัสอบว�าได �ใส�
แบตเตอร่�กลิบัคู่นืี้ตำาแหนี้�งแนี้�นี้สนี้ท่ี่
แลิ �ว

1.   หลิงัจัากเป่ดเคู่รื�อง ไฟแสดงสถี่านี้ะ 5 ดวงจัะตด่
สว�างตลิอดเวลิา ซื้ึ�งจัะแสดงถี่งึระดบัแบตเตอร่�ในี้
ปัจัจับุนัี้

2.   เมืื�อไฟแสดงสถี่านี้ะ 5 ดวงของอปุกรณน์ี้่�กะพรบ่ 
โปรดช้ารจ์ัแบตเตอร่� ในี้ระหว�างกระบวนี้การช้ารจ์ั 
ไฟแสดงสถี่านี้ะที่ั �งห �าดวงจัะกะพรบ่ตลิอดเวลิา 
หลิงัจัากช้ารจ์ัแบตเตอร่�จันี้เต็มื ไฟแสดงสถี่านี้ะที่ั �ง
ห �าดวงจัะกลิบัส่�สถี่านี้ะตด่สว�างตามืปกต ่แลิะไฟ
แสดงสถี่านี้ะจัะดบัลิงหลิงัจัากช้ารจ์ัไฟไป 5 นี้าที่่
เพื�อเข �าส่�โหมืดสลิป่

      โปรดที่ราบว�าเคู่รื�องจัะป่ดโดย่อตัโนี้มืตัเ่มืื�อระดบั
แบตเตอร่�เหลิอืนี้ �อย่กว�า 3%

พอรต์ช้ารจ์ัอย่่�บนี้ก �อนี้แบตเตอร่� เสย่่บเคู่รื�องช้ารจ์ัเข �า
กบัแหลิ�งจั�าย่ไฟหลิกัของตวัอาคู่ารเพื�อช้ารจ์ัอปุกรณ ์
หรอืถี่อดแบตเตอร่�ออกแลิ �วช้ารจ์ัแย่กต�างหาก

      หมืาย่เหต:ุ ห �ามืใช้ �งานี้เคู่รื�องดด่ฝุ� นี้ขณะกำาลิงั
ช้ารจ์ัแบตเตอร่�

วธิิใ่ส�และช้ารจ์ำแบัตเตอร่�

วธ่ิใ่ส�แบตเตอร่�

ตวับอกสถี่านี้ะแบตเตอร่�

การช้ารจ์ัแบตเตอร่�

แบตเตอร่�

ปุ� มืปลิดแบตเตอร่� เคู่รื�องดด่ฝุ� นี้แบบ
พกพา
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วธิิป่ระกอบัผู้ลติภัณัฑ์แ์ละการใช้�งาน

ประกอบที่�อต�อเข �ากบัเคู่รื�องดด่ฝุ� นี้ 
โดย่ประกอบเข �าไปจันี้เข �าตำาแหนี้�ง
พอด่

ประกอบหวัดด่ช้่�นี้หลิกัเข �ากบัที่�อ
ต�อ โดย่ประกอบเข �าไปจันี้เข �า
ตำาแหนี้�งพอด ่กดปุ� มืปลิดหวัดด่
เพื�อถี่อดหวัดด่ออก

วธิิป่ระกอบัเคู่รื�องสำาหัรบััพกพา
แบับันำ �าหันกัเบัา
โปรดประกอบแปรง 2 in 1/หวัดด่
สำาหรับช้�องแคู่บ/แปรงเที่อรโ์บกวาด
แมืลิงเข �ากบัเคู่รื�องดด่ฝุ� นี้แบบพกพา 
โดย่ประกอบเข �าไปจันี้หวัดด่เข �า
ตำาแหนี้�งพอด ่

โปรดตรวจัสอบให �แนี้�ใจัว�าได �ช้ารจ์ัไฟอปุกรณจ์ันี้เต็มืแลิ �วก�อนี้ใช้ �งานี้ โปรดช้ารจ์ัไฟอปุกรณเ์ป็นี้เวลิา 3 ช้ั�วโมืงก�อนี้ใช้ �
งานี้คู่รั �งแรก

วธิิป่ระกอบัเคู่รื�องสำาหัรบััพกพา
แบับัท่�อยาว
นี้อกจัากนี้่� คู่ณุย่งัสามืารถี่ประกอบ
แปรง 2 in 1/หวัดด่สำาหรับช้�องแคู่บ/
แปรงเที่อรโ์บกวาดแมืลิงเข �ากบัที่�อต�อ 
จัากนัี้�นี้นี้ำาไปต�อเข �ากบัเคู่รื�องดด่ฝุ� นี้
แบบพกพา โดย่ประกอบเข �าไปให �เข �า
ตำาแหนี้�งพอด่

เปิด้/ปิด้ผู้ลติภัณัฑ์์
คู่ณุสามืารถี่กดปุ� มืนี้่�เพื�อเร่�มืที่ำางานี้หรอืหย่ดุที่ำางานี้ของผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่� 

ป่� มืปรบััโหัมืด้แรงด้ด่้
ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�มืโ่หมืดแรงดด่สามืระดบั (เที่อรโ์บ ใช้ �งานี้ประจัำาวนัี้ แลิะประหย่ดัพลิงังานี้) ซื้ึ�งปรับได �ตามืคู่วามื
ต �องการเพื�อให �ได �ผู้ลิการที่ำาคู่วามืสะอาดที่่�ดท่ี่่�สดุสำาหรับคู่ณุ

วธ่ิป่ระกอบที่�อต�อ

วธ่ิป่ระกอบหวัดด่ช้่�นี้หลิกั

วธ่ิป่ระกอบหวัดด่แบบอื�นี้ๆ

การใช้ �งานี้ผู้ลิต่ภัณัฑ์์
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การท่ำาคู่วามืสะอาด้และการบัำารง่รกัษา

โปรดป่ดเคู่รื�องดด่ฝุ� นี้ แลิ �วกดปุ� มืเป่ดกลิ�อง
เกบ็ฝุ� นี้เพื�อกำาจััดฝุ� นี้ในี้กลิ�องอย่�างสะดวก
เพย่่งคู่ลิก่เดย่่ว

การที่ำาคู่วามืสะอาดกลิ�องเกบ็ฝุ� นี้

ปุ� มืเป่ดกลิ�องเกบ็ฝุ� นี้

[หมืนุี้] [ดงึลิง]

[คู่ลิาย่สกร]่

[ถี่อดตวักรอง]

คู่ณุสามืารถี่ถี่อดตวักรองได � หลิงัจัากกำาจััด
ฝุ� นี้ออกจัากกลิ�องเกบ็ฝุ� นี้แลิ �ว คู่ณุสามืารถี่
ถี่อดส�วนี้ใต �กลิ�องเกบ็ฝุ� นี้ออกได � ซื้ึ�งคู่ณุ
สามืารถี่ใช้ �แปรงที่ำาคู่วามืสะอาดที่่�ให �มืา
พร �อมืกบัอปุกรณน์ี้่�ในี้การที่ำาคู่วามืสะอาด
ตวักรองช้นี้ด่โลิหะแลิะฟองนี้ำ�าได �

      ข �อคู่วรที่ราบ: ตวักรองต �องแห �งสนี้ท่ี่
ก�อนี้ที่่�จัะใส�กลิบัเข �าไปในี้ตวั
ผู้ลิต่ภัณัฑ์์

หลิงัจัากป่ดเคู่รื�องดด่ฝุ� นี้แลิ �ว คู่ณุสามืารถี่
ใช้ �เหรย่่ญหรอืเคู่รื�องมือือื�นี้ ๆ เพื�อหมืนุี้แลิะ
ปลิดล็ิอกเพื�อถี่อดหวัดด่ช้่�นี้หลิกัแลิะแปรง
เที่อรโ์บกวาดแมืลิงออกมืาที่ำาคู่วามืสะอาด
ได �

ใช้ �สกรท่ี่่�ให �มืาพร �อมืกบัอปุกรณต์ด่ตวัย่ดึ
ผู้นัี้งเข �ากบัผู้นัี้ง จัากนัี้�นี้แขวนี้ผู้ลิต่ภัณัฑ์์
เข �ากบัขอเก่�ย่ว แปรง 2 in 1 แลิะหวัดด่
สำาหรับช้�องแคู่บสามืารถี่จััดเกบ็ไว �บนี้ตวัย่ดึ
ผู้นัี้งได �ตามืภัาพประกอบที่างด �านี้ขวา

      โปรดที่ราบว�าคู่ณุไมื�สามืารถี่แขวนี้
อปุกรณน์ี้่�โดย่ไมื�มืฐ่านี้รองได �

การที่ำาคู่วามืสะอาดตวักรอง

การที่ำาคู่วามืสะอาดหวัดด่ช้่�นี้
หลิกัแลิะแปรงเที่อรโ์บกวาด

แมืลิง

การจััดเกบ็เคู่รื�องดด่ฝุ� นี้
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การตรวจำเช็้คู่ก�อนตดิ้ต�อบัรกิารหัลงัการขาย
หากคู่ณุพบปัญหาการใช้ �งานี้ผู้ลิต่ภัณัฑ์ ์โปรดตรวจัสอบราย่การต�อไปนี้่�ก�อนี้ตด่ต�อฝ� าย่บรก่ารลิก่คู่ �า

ปญัหัา สาเหัตท่่่�เป็นไปได้� วธิิก่ารแก�ไข

เคู่รื�องไมื�เปิด้

ผู้ลิต่ภัณัฑ์ม์ืพ่ลิงังานี้เหลิอืเพย่่งพอหรอืไมื�
โปรดตรวจัสอบโดย่ดท่ี่่�ไฟแสดงสถี่านี้ะ
แบตเตอร่�บนี้ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่� แลิะที่ำาการ

ช้ารจ์ัไฟหากแบตเตอร่�เหลิอืนี้ �อย่

หวัดด่ของผู้ลิต่ภัณัฑ์ม์ืว่สัดแุปลิกปลิอมือดุตนัี้
หรอืไมื�

โปรดนี้ำาวสัดแุปลิกปลิอมืออกจัากหวัดด่

ผู้ลติภัณัฑ์ม์ืแ่รงด้ด่้อ�อนกว�าปกติ
มืฝุ่� นี้ในี้กลิ�องเกบ็ฝุ� นี้หรอืตวักรองมืากเกน่ี้ไป

หรอืไมื� โปรดที่ำาคู่วามืกลิ�องเกบ็ฝุ� นี้แลิะตวักรอง

มืผู่้มื ขนี้ หรอืคู่ราบกลิ่�นี้อื�นี้ ๆ ตด่อย่่�ในี้หวัดด่ โปรดที่ำาคู่วามืสะอาดหวัดด่

ผู้ลติภัณัฑ์ม์ืเ่สย่งด้งัมืากเกนิไป
ในขณะท่ำางาน หัรอืผู้ลติภัณัฑ์ม์ื่

เสย่งด้งัผู้ดิ้ปกติ

หวัดด่หรอืที่�อต�อของผู้ลิต่ภัณัฑ์ม์ืว่สัดแุปลิก
ปลิอมือดุตนัี้อย่่�หรอืไมื�

โปรดนี้ำาวสัดแุปลิกปลิอมืที่่�อดุตนัี้หวัดด่
หรอืที่�อต�อออก

หัวัด้ด่้ไมื�หัมืน่หัรอืไฟ LED ไมื�ตดิ้
มืผู่้มื ขนี้ หรอืคู่ราบกลิ่�นี้อื�นี้ ๆ ตด่อย่่�ในี้หวัดด่ โปรดที่ำาคู่วามืสะอาดหวัดด่

ประกอบช้่�นี้ส�วนี้ถี่ก่ต �องหรอืไมื� ตรวจัสอบว�าประกอบช้่�นี้ส�วนี้แต�ลิะช้่�นี้
อย่�างถี่ก่ต �องแลิ �ว

ไฟแบัตเตอร่�กะพรบิัถี่่� ๆ คู่ณุใช้ �อะแดปเตอรจ์ั�าย่ไฟที่่�ไมื�ได �ให �มืาพร �อมื
กบัผู้ลิต่ภัณัฑ์ห์รอืไมื�

เมืื�อช้ารจ์ัแบตเตอร่� โปรดใช้ �อะแดปเตอร์
จั�าย่ไฟที่่� acerpure ให �มืาพร �อมืกบั

ผู้ลิต่ภัณัฑ์น์ี้่�
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ข�อมืล่จำำาเพาะ

ข�อมืล่จำำาเพาะของผู้ลติภัณัฑ์์

ช้ื�อผู้ลิต่ภัณัฑ์์ เคู่รื�องดด่ฝุ� นี้แบบไร �สาย่

รุ�นี้ของผู้ลิต่ภัณัฑ์์ SV552-10W

แรงดนัี้ไฟฟ�าตามืพก่ดั 25.2V⎓

กำาลิงัไฟตามืพก่ดั 400W

นี้ำ�าหนัี้กสทุี่ธิ่ 1.5 กก.

ขนี้าดภัาย่นี้อกของผู้ลิต่ภัณัฑ์์ 210 x 250 x 1150 มืมื.

ประเที่ศต �นี้ที่าง จัน่ี้

ข�อมืล่จำำาเพาะของอะแด้ปเตอรจ์ำ�ายไฟ

แรงดนัี้ไฟฟ�าตามืพก่ดั/คู่วามืถี่่�ตามื
พก่ดั

100 – 240 V ~ 50/60 Hz

แรงดนัี้ไฟฟ�าขาออก DC30V⎓

ข�อมืล่บัรษิทั่

www.acerpure.com
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หมืาย่เหตุ


