
คูมือการใชงาน
เครื่องดูดฝุน 2 in 1

รุน: VC-S1603

Please read all intructions carefully before using the 

product and keep it for possible future referance

โปรดอานคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนการเริ่มใชงาน

และเก็บคูมือนี้ไวใชอางอิงในคราวตอไป

USER MANUAL

2-in-1 Stick vacuum cleaner
MODEL: VC-S1603



ขอมูลสำคัญเพื่อการใชงานที่ปลอดภัย

เมื่อมีการเริ่มใชอุปกรณไฟฟาทุกครั้งควรปฎิบัติ

ตามขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย

ดังนี้:

1. อยาละทิ้งเครื่องใชไฟฟาไวขณะเสียบปลั๊ก 

ใหถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบทุกครั้งเมื่อไมไดใชงาน

หรือกอนการซอมแซม 

2. อยาใชเครื่องดูดฝุนนี้บริเวณกลางแจงหรือบน

พื้นผิวที่เปยก

3. หามใหเด็กนำเครื่องดูดฝุนไปเปนของเลน โปรด

ใชความระมัดระวังอยางใกลชิดเมื่อตองใชงาน

ใกลกับเด็ก 

4. หามใชเครื่องดูดฝุนในวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือ

จากวัตถุประสงคตามที่ไดอธิบายไวในคูมือนี้

5. หามใชเครื่องดูดฝุนที่สายไฟหรือปลั๊กชำรุด

เสียหาย หรือเครื่องมีความผิดปกติหากเครื่อง

ตกหลน ชำรุดเสียหาย ตากแดดตากลม หรือตกลง

ไปในน้ำ ควรนำเครื่องดูดฝุนไปที่ศูนยบริการ เพื่อ

ตรวจสอบและซอมแซม

6. หามดึง ยก หรือยายเครื่องดูดฝุนโดยการจับ

ที่สายไฟ หามใชสายไฟเปนที่จับตัวเครื่อง อยาปด

ประตูทับสายไฟ หรือดึงสายไฟไปรอบๆขอบหรือ

พื้นผิวที่มีความคมหรือเปนมุม ไมควรใชเครื่อง

ดูดฝุนในระยะเกินกวาชวงความยาวของสายไฟ 

ระวังอยาใหสายไฟบิดงอสัมผัสหรือวางใกลกับวัตถุ

และบริเวณพื้นผิวที่รอน

7. อยาถอดปลั๊กโดยดึงหรือกระชากสายไฟ หาก

ตองการถอดปลั๊กใหจับสวนหัวปลั๊กอยางระมัดระวัง

8. อยาเสียบหรือถอดปลั๊กหรือสำผัสเครื่องใชดวย

มือที่เปยก

WANNING

1. Do not leave appliance when plugged in. 

Unplug from outlet when not in use and 

before servicing.

2. Do not use outdoors or on wet surfaces.

3. Do not allow to be used as a toy. Close 

attention is necessary when used near 

children.

4. Use only as described in this manual. Use 

only manufacture recommended attach-

ments.

5. Do not use with damaged cord or plug. If  

appliance is not work as it should, has been 

dropped, damaged, left outdoors. or 

dropped in water. Return it to an authorized 

service center.

6. Do not pull or carry by cord, use cord as 

aa handle, close a door on cord, or pull 

cord around sharp edges or coner.

7. Do not unplug by pulling on cord, To 

unplug, grasp the plug, not the cord.

8. Do not handle plug or appliance with wet 

hands.



9. หามใสหรือแหยวัตถุใดๆ ลงในชองตางๆของ

เครื่องดูดฝุน หามใชงานเครื่องดูดฝุนในขณะที่

ชองระบายอากาศตางๆถูกปดกั้นการไหลเวียนของ

อากาศรักษาความสะอาดของชองระบายอากาศ

ใหปราศจากฝุน เสนดาย เสนผมหรือวัสดุอื่นๆ 

ที่อาจปดกั้นการไหลเวียนของอากาศ

10. เก็บผม,ชายผา,นิ้วมือและทุกสวนของรางกาย

ใหหางจากสวนที่เปดของเครื่องดูดฝุนและชิ้นสวน

ที่เคลื่อนไหว

11. ปดสวิตชทุกครั้งกอนการถอดปลั๊ก

12. โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อตอง

ใชงานบนบันได

13. หามใชงานในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ ของเหลว

ที่ติดไฟได เชน น้ำมัน สารระเหย หรือน้ำหอม 

14. หามใชเครื่องดูดฝุนทำความสะอาดบุหรี่ที่

ยังติดไฟ ขี้เถาที่ยังคงความรอน ไมขีดไฟหรือวัสดุ

อื่นที่คลายกัน ใบมีดโกน เข็ม หรือของมีคมอื่นๆ

15. อยาใชเครื่องดูดฝุน  โดยไมไดใสแผนกรองฝุน

และกลองเก็บฝุน

16. ดูในสูญญากาศของคุณและปฏิบัติตามฉลาก

และเครื่องหมายคำแนะนำทั้งหมด

17. เก็บสวนหัวแปรงดูดฝุน, ทอลมดูด, สวนที่

เปนชองอื่นๆในตัวเครื่อง ใหหางจากรายกาย 

ใบหนาและเสนผมของคุณขณะใชงาน

9. Do not put any object into openings, 

Do not use with any opening blocked: 

keep free of dust, lint, hair and anything 

that may reduce air flflfl flf low.

10. Keep hair, loose clothing, fingers, and 

all parts of body away from openings 

and moving parts.

11. Turn off the control before unplug-

ging.

12. Use extra care when cleaning on 

stairs.

13. Do not use to pick up flammable or 

combustible liquids such as gassoline 

or use in areas where they may be 

present.

14. Do not pick up anything that is 

burning or smoking, such as cigarettes, 

matches, or hot ashes,

15. Do not use without dust bag and/or 

filters in place.

16. Look on your vacuum and follow all 

lable and marking instructions.

17. Keep end of hose, wands and other 

openings away from your face and 

body.



DESCRIPTION OF PRODUCT

1. Tube

2. On/Off Switch

3. Dirt Cup Realease Button

4. HEPA Filter

5. Dirt Cup

6. Floor Brush

สวนประกอบ

1. ทอแกนเหล็ก

2. สวิตช เปด / ปด

3. ปุมปลดล็อคกลองเก็บฝุน

4. แผนกรอง HEPA

5. กลองเก็บฝุน

6. หัวดูดฝุนสำหรับพื้น

Type  2-in-1 Strick vacuum cleaner Power  600W

Voltage  220V 50Hz   Noise level   <78dB

Cable length 5m    Capacity 1.2L

Vacuum  15Kpa    Dimention 1130*150*250mm

Weight  1.3kg / 1.5kg 



VACUUM CLEANER ASSEMBLY

Note: Always disconnect your appliance from the mains and let it cool down

completely before putting on or taking off parts

1. Insert floor brush into the nozzle opening.

2. Insert tube into nozzle opening.

 

OPERATION

1. Make sure that all parts of the device are in place,

unwind the cord and connect the plug of the device to

the mains wall socket.

2. Press the on/off switch located on the main body of

the device to the on position “ I ” to activate the vacuum

cleaner. Your vacuum cleaner begins to operate.

Note: The suction hole must be open, free of any

obstructions at all times. Otherwise, the motor will 

overheat and could become damaged.

USE OF ACCESSORIES

Floor nozzle - for vacuuming on flfl        and fl     surfaces.

Crevice tool - for cleaning radiators, corners, edges,

drawers, etc.



การประกอบเครื่องดูดฝุน

สำคัญ: ปดสวิตชและถอดปลั๊กและปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนการถอดหรือประกอบสวนหนึ่งสวนใด

ของเครื่องดูดฝุน

1. ใสหัวดูดฝุนสำหรับพื้นเขากับชองใสดานลางของเครื่อง

2. สอดสวนปลายแกนเหล็ก ลงไปในชองดานบนของดามจับ

เริ่มตนใชงาน

1. ตรวจสอบใหแนใจวา อุปกรณและชิ้นสวน พรอมใชงาน คลายสายไฟ

อยาใหพับหรืองอ แลวจึงเสียบปลั๊กกับเตาเสียบ

2. กดสวิตช เปด/ปด ที่อยูดานบนของตัวเครื่อง ไปยังตำแหนง

 “ I ” เพื่อเปดใชงานเครื่องดูดฝุน เครื่องจะเริ่มตนทำงาน

บันทึก: ชองดูดฝุนควรเปดวางไมมีวัสดุหรือสิ่งใด ขัดขวางลมดูด 

มิฉะนั้นมอเตอรอาจจะรอนเกินไปและเกิดความเสียหายได

การใชงานอุปกรณเสริม

หัวดูดสำหรับพื้น – ใชดูดฝุนบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือ พรม

หัวดูดสำหรับซอกซอน – ใชดูดฝุนบริเวณที่แคบ สวนที่เปนมุม 

                           รองประตู ลิ้นชัก เปนตน



CLEANING AND MAINTENANCE

1. After each use, switch off your vacuum cleaner by pressing the on/off

switch to off position “ 0 ” and disconnect

the plug of the device from the mains wall

socket.

2. Let your appliance cool down completely

3. Remove the fl      brush or creviec tool

4. Press the dust lower lid release button. The lower lid will be opened and your dust

bowl will be emptied.

5. Remove the fi        from the dust bowl and tilt the bowl down and away from the 

vacuum cleaner to empty it.

 Note: Always empty your dust bowl as soon as you see it full.

          

floor



การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

1. หลังจากใชงานเสร็จแลว ใหกดสวิตช เปด/ปด ไปที่ตำแหนง “ 0 ” และถอดปลั๊กออกจาก

เตาเสียบ

2. รอใหเครื่องเย็นสนิทดี กอนการทำความสะอาด

3. ถอดหัวดูดฝุนออกจากตัวเครื่อง

 

4. กดปุมล็อคฝาปดดานลางกลองเก็บฝุนลง แลวเปดฝา เพื่อเทผงฝุนออกใสถังขยะดวยความ

ระมัดระวัง มิใหผงฝุนกระจายไปสูบริเวณโดยรอบ 

5. ถอดแผนกรองออกจากตัวเครื่อง จากนั้นนำแผนกรองออกจากกลองเก็บฝุนแลวเทฝุนทิ้งใน

ถังขยะ 

           หมายเหตุ: เทผงฝุนทิ้งอยางสม่ำเสมอเมื่อเห็นวากลองเก็บฝุนเต็ม



Filter cleaning

Filter should be rinsed clean at last twice a year or when it becomes visibly dirty.

Always operate the cleaner with fi ilter installed and locked safely into place.

Otherwise, this may reduce suction or damage the motor.

1. Disconnect from eletrical outlet before cleaning  ilter, and allow device to cool 

down completely.

2. Remove the dust bowl from the motor unit of the device.

3. Remove the  ilter and rinse it under cool tap water.

4. Tap  ilter to remove thoroughly any water remanining in the fi ilter, and let it dry 

completely for 24 hours (by natural airing and not near the fire or any high temperature

objects) before refi itting in to the vacuum cleaner.

ATTENTION: Do not clean your  ilter in awashing machine and do not use a hair dryer 

or any heating source for drying it.

Important: The  ilter should be checked regularly for signs of damage, preferably after

each cleaning task. The  ilter must be replaced immediately if it becomes damaged, 

Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical outlet before checking the 

 ilter

TROUBLESHOOTING

Problem   Possible cause  Proposed solution

Weak suction  Dust in the f ilter    Clean the f ilter from dust

                               Dust bowl full  Empty dust bowl

   Obstacles in the openings Remove all obstacles

                                   ofthe device

Appliance is not working The plug is not connected Connect the plug of the appliance to

   to the main wall socket  the main wall socket.

Overheat of the body of

the device.

           

 

Slight temperature rising on

the accessible surfaces of the 

device is normal during use.

In case of higher temperature

rise, check that the device

suction nozzled and openning

of the device are not blocked.

Check all openings of the device and

remove obstacles that block and

prevent air circulation.
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