
แนะนำผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑนี้เปนเครื่องดูดฝุนแบบฆาเชื้อที่ออกแบบ

ใหสามารถปลอยรังสีอัลตราไวโอเลต 257.7 nm ที่มี

ประสิทธิภาพสูง สามาถฆาเช้ือไขหวัดนก, ไขหวัดใหญ, ไรฝุน, 

enterovirus, วัณโรค,โรคหัดและโรคอ่ืนๆ ท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพของมนุษย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำงาน

โดยการเลียนแบบฟงกช่ันการฆาเช้ือของรังสีอัลตราไวโอเลต

ในแสงแดดซึ่งจะทำลายจุลินทรียที่เปนอันตรายตางๆ

เชน DNA และ RNA และอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากนั้นเครื่องจะดูดลงในกลองผานแผนกรองซึ่งผลิต

จากวัสดุทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพ (HEPA) 

เพื่อความปลอดภัยดานชีวอนามัยและรักษาสิ่งแวดลอม 

การประยุกตใชและขอควรระวังความปลอดภัย

เครื่องดูดฝุนนี้เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชงานภายใต

เงื่อนไขและวิธีการตามที่ระบุไวในคูมือเทานั้นเพื่อ

หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บตอรางกาย, หรืออุบัติเหตุอื่นๆ 

โดยแรงดันสูงสุดของผลิตภัณฑนี้คือ 220V ซึ่งจะตอง

หลีกเลี่ยงการเชื่อมตอกระแสไฟฟาทีีมีแรงดันแตกตาง

จากแรงดันไฟฟาสำหรับผลิตภัณฑนี้ 

หากพบวาสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือชำรุด ใหหยุด

ใชงานทันทีและติดตอศูนยบริการเพื่อทำการเปลี่ยน 

หามจับและเสียบปล๊ักไฟในขณะท่ีมือยังเปยกช้ืน และหาก

ไมมีการใชงานเปนระยะเวลานานโปรดปดปุมทำงาน

และถอดสายไฟออกทุกครั้ง

Congratulation on purchasing our product.Each unit is manufactured to ensure safty 
and reliability. Before using this appliance for the f irst time, please read the instruction 
manual carefully and keep it for future reference.
ขอบคุณที่ท�านเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ของเรา เพ�่อการใช�งานอย�างเหมาะสมและปลอดภัย
โปรดศึกษาการใช�งานตามคู�มือนี้ อย�างละเอียดก�อนเร��มใช�งาน

ฝ�ายบร�การลูกค�า 02-158-2655

UV  Vacuum Cleaner

Instruction Manual
คูมือการใชงาน

เครื่องดูดไรฝุนและฆาเชื้อดวยแสงยูวี

รุน TST-SV801

ขอบเขตของการใชงาน

ผลิตภัณฑนี้ใชไดเฉพาะกับสภาพแวดลอมในที่รม เชน 

เตียง โซฟาและพรม ไมสามารถนำมาใชเปนเคร่ืองดูดฝุน

ในสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑนี้เปน

เครื่องใชไฟฟา ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝน, 

น้ำ, หรือสถานที่อื่นๆ ที่เปยกชื้น เชน หองน้ำ, พื้นที่

ซักลางเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟฟาลัดวงจร

อยาใชผลิตภัณฑนี้ในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย 

เชน สถานีบริการน้ำมัน, โรงงานเคมี และเก็บผลิตภัณฑน้ี

ใหหางจากวัตถุไวไฟ, วัตถุระเบิดอยาใชผลิตภัณฑน้ีในการ

ทำความสะอาดผงหมึกท่ีใชในการพิมพหรืออ่ืนๆ ท่ีคลายกัน 

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตอตัวเคร่ืองอยาวางผลิตภัณฑน้ี

ในบริเวณท่ีมีความรอนหรืออุณหภูมิสูง เชน เตาอบ, เตาผิง 

เพราะอาจทำใหตัวเคร่ืองเสียรูปทรงและความเสียหายอ่ืนๆ

กรุณาอยาใชผลิตภัณฑในการทำความสะอาด สิ่งตอไปนี้:

1. วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงเชน ถานติดไฟ, 

บุหรี่และไมขีดไฟ

2. ของเหลว เชน น้ำ, น้ำมันถานหิน, น้ำมันดีเซล, 

สี, เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผงซักฟอก เปนตน

3. ชิ้นสวนมีคมหรือฝุนละอองที่มีคม เชน เศษแกว 

ผงตะไบเหล็ก เปนตน

4. วัสดุที่เปนพิษและเปนอันตรายเชน น้ำมัน, 

กรดกำมะถัน, corrodibility และ erodent
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Product Introduction

This product is a man-made sterilization 

vacuum cleaner that can emits 253.7nm 

high-efficiency ultraviolet ray, effectively destructing 

and killing bird flu, influenza, dust mite, enterovirus, 

phthisis, measles and other pathogens that bring 

harm to human health. Its principle is imitating 

the ultraviolet sterilization function in sunlight wave, 

instantly destructing the various harmful 

microorganisms like DNA and RNA and then 

effectively killing all of them; and then the product 

draws their corpses, secretion, excrement and 

others into the box equipped with medical-grade 

effective filter material (HEPA) by its cleaning 

function for the ultimate target of a thorough 

and truly living environment with safety, health, 

cosines and environmental protection.

Application Safety and Precaution

Your vacuum cleaner is an electric appliance 

to be used under normal condition and ordinary 

application method, in order to avoid injury to 

human body, financial loss or other accidents. 

The rated voltage of this product is 220V. It is 

avoidable to connect the power of other voltage 

grades to this product.

If any power line or plug is broken, please 

stop using this product instantly and contact 

our customer service department to change 

power line. When plugging power line, please 

keep hand dry to avoid electric shock.

If not using this product for a long time, 

please power off its switch and unplug the 

power line.
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Product Introduction and Precaution แนะนำผลิตภัณฑและขอควรระวัง

ขอบเขตของการใชงาน
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เตียง โซฟาและพรม ไมสามารถนำมาใชเปนเคร่ืองดูดฝุน

ในสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑนี้เปน

เครื่องใชไฟฟา ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝน, 

น้ำ, หรือสถานที่อื่นๆ ที่เปยกชื้น เชน หองน้ำ, พื้นที่

ซักลางเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟฟาลัดวงจร

อยาใชผลิตภัณฑนี้ในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย 

เชน สถานีบริการน้ำมัน, โรงงานเคมี และเก็บผลิตภัณฑน้ี

ใหหางจากวัตถุไวไฟ, วัตถุระเบิดอยาใชผลิตภัณฑน้ีในการ

ทำความสะอาดผงหมึกท่ีใชในการพิมพหรืออ่ืนๆ ท่ีคลายกัน 

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตอตัวเคร่ืองอยาวางผลิตภัณฑน้ี

ในบริเวณท่ีมีความรอนหรืออุณหภูมิสูง เชน เตาอบ, เตาผิง 
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ขอบเขตของการใชงาน

ผลิตภัณฑนี้ใชไดเฉพาะกับสภาพแวดลอมในที่รม เชน 

เตียง โซฟาและพรม ไมสามารถนำมาใชเปนเคร่ืองดูดฝุน

ในสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑนี้เปน

เครื่องใชไฟฟา ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝน, 

น้ำ, หรือสถานที่อื่นๆ ที่เปยกชื้น เชน หองน้ำ, พื้นที่

ซักลางเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟฟาลัดวงจร

อยาใชผลิตภัณฑนี้ในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย 

เชน สถานีบริการน้ำมัน, โรงงานเคมี และเก็บผลิตภัณฑน้ี

ใหหางจากวัตถุไวไฟ, วัตถุระเบิดอยาใชผลิตภัณฑน้ีในการ

ทำความสะอาดผงหมึกท่ีใชในการพิมพหรืออ่ืนๆ ท่ีคลายกัน 

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตอตัวเคร่ืองอยาวางผลิตภัณฑน้ี

ในบริเวณท่ีมีความรอนหรืออุณหภูมิสูง เชน เตาอบ, เตาผิง 

เพราะอาจทำใหตัวเคร่ืองเสียรูปทรงและความเสียหายอ่ืนๆ

กรุณาอยาใชผลิตภัณฑในการทำความสะอาด สิ่งตอไปนี้:

1. วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงเชน ถานติดไฟ, 

บุหรี่และไมขีดไฟ

2. ของเหลว เชน น้ำ, น้ำมันถานหิน, น้ำมันดีเซล, 

สี, เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผงซักฟอก เปนตน

3. ชิ้นสวนมีคมหรือฝุนละอองที่มีคม เชน เศษแกว 

ผงตะไบเหล็ก เปนตน

4. วัสดุที่เปนพิษและเปนอันตรายเชน น้ำมัน, 

กรดกำมะถัน, corrodibility และ erodent

Scope of Application

This product is only applicable to indoor 

environment, such as bed, sofa and carpet, and 

cannot be used as ordinary vacuum cleaner in 

industrial or indoor environment; this product is 

electric appliance, so please avoid being 

exposed to rain, water, or any other wet place, 

like bathroom, washroom and washhouse to 

avoid shortcut or current leakage.

Please do not use this product under potentially 

dangerous environment, such as gas station, oil 

depot, chemical plant or other inflammable and 

explosive places.

Please do not use this product to clean the toner 

used in printer or copycat to avoid product 

damage, fire or explosion.

Please do not place this product in high 

temperature, such as oven, fireplace to avoid 

shell deformation or damage.

Please do not clean this product by the 

following objects:

1. object with high temperature, such as 

carbon, cigarette end and match.

2. liquid or semiliquid, such as water, oil, coal 

oil, diesel oil, paint, alcohol and detergent.

3. sharp fragment or dust, such as glass and 

ironic particles

4. poisonous and hazardous materials, such 

as vitriol oil, corrodibility and erodent.



แนะนำผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑนี้เปนเครื่องดูดฝุนแบบฆาเชื้อที่ออกแบบ

ใหสามารถปลอยรังสีอัลตราไวโอเลต 257.7 nm ที่มี

ประสิทธิภาพสูง สามาถฆาเช้ือไขหวัดนก, ไขหวัดใหญ, ไรฝุน, 

enterovirus, วัณโรค,โรคหัดและโรคอ่ืนๆ ท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพของมนุษย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำงาน

โดยการเลียนแบบฟงกช่ันการฆาเช้ือของรังสีอัลตราไวโอเลต

ในแสงแดดซึ่งจะทำลายจุลินทรียที่เปนอันตรายตางๆ

เชน DNA และ RNA และอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากนั้นเครื่องจะดูดลงในกลองผานแผนกรองซึ่งผลิต

จากวัสดุทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพ (HEPA) 

เพื่อความปลอดภัยดานชีวอนามัยและรักษาสิ่งแวดลอม 

การประยุกตใชและขอควรระวังความปลอดภัย

เครื่องดูดฝุนนี้เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชงานภายใต

เงื่อนไขและวิธีการตามที่ระบุไวในคูมือเทานั้นเพื่อ

หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บตอรางกาย, หรืออุบัติเหตุอื่นๆ 

โดยแรงดันสูงสุดของผลิตภัณฑนี้คือ 220V ซึ่งจะตอง

หลีกเลี่ยงการเชื่อมตอกระแสไฟฟาทีีมีแรงดันแตกตาง

จากแรงดันไฟฟาสำหรับผลิตภัณฑนี้ 

หากพบวาสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือชำรุด ใหหยุด

ใชงานทันทีและติดตอศูนยบริการเพื่อทำการเปลี่ยน 

หามจับและเสียบปล๊ักไฟในขณะท่ีมือยังเปยกช้ืน และหาก

ไมมีการใชงานเปนระยะเวลานานโปรดปดปุมทำงาน

และถอดสายไฟออกทุกครั้ง

เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลต

กรุณาใหความสนใจสิ่งตอไปนี้ ระหวางการใชงาน: 

1. อยาจองมองหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตโดยตรงภายใต

สภาพการทำงานปรกติ อยาใหสำผัสกับผิวหนัง ดวงตา 

มือ และบริเวณใบหนาของคน รวมถึงสัตวหรือพืช 

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหายใดๆ

2. อยาซอมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณดวยตัวเอง

3. อยาจองมองลำแสงรังสีอุลตราไวโอเลตเปนระยะเวลา

นาน ในขณะเปดการใชงาน

4. ในขณะเปดใชงานอยาใหรังสีอัลตราไวโอเลตสำผัส

กับมือ หรือผิวหนังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการเผาไหม

5. อยาใหเด็กหรือผูมีภาวะบกพรองดานรางกายและ

สภาพจิตใจไมปรกติใชงานโดยลำพังโดยไมไดรับ

การกำกับดูแลโดยผูดูแลหรือผูปกครองอยางใกลชิด 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอคน สัตวหรืออื่นๆ 

จากการใชงานที่ไมถูกตอง

6. ในขณะใชงาน หากมีความผิดปรกติใดๆ เกิดขึ้นกับ

หลอดรังสีอัลตราไวโอเลต เชน ลำแสงนอย หรือมีการ

กระพริบ โปรดติดตอศูนยบริการเพื่อรับการตรวจสอบ 

อยาซอมแซมดวยตนเอง

ขอสำคัญ:

อยาใชงานผลิตภัณฑหากไมไดมีการประกอบชิ้นสวน

ทั้งหมดอยางถูกตองและครบถวน อยาใชอุปกรณ

อื่นๆ ที่ไมไดรับอนุญาตหรือมาจากผูผลิตในการประกอบ

หรือเปลี่ยนชิ้นสวนผลิตภัณฑนี้ 

Ultraviolet Ray

Please pay attention to the following during 

usage:

1. aiming the ultraviolet tube under normal 

working condition (effectively open) at any part 

of human body (eye, hand and face), animal or 

plant to avoid damage.

2. this product sets three-dotted touch safety 

design, so please do not change its protective 

device manually to avoid reducing the product 

safety factor or unexpected accidents.

3. Please do not aim the ultraviolet tube under 

normal working condition (effectively open) at 

an part for a long time to avoid cleaning object.

4. after ultraviolet tube is open, do not put your 

hand under the ultraviolet light to avoid skin 

burning.

5. please do not allow the senior, children or 

the one with limited discrimination ability to use 

this product alone, to avoid the unexpected 

damage on human body, animal or plant under 

incorrect usage.

6. during usage, if there is any exception 

happens in ultraviolet tube (such as dime or 

flashing), please contact our customer service, 

instead of checking, disassembling or maintaining 

it on your own.

Others

During usage, please note if all filter components 

have been installed, and do not use this product 

during lacking of any filter component. Please 

do not use other accessories without permission 

from the manufacturer to avoid machine 

breakdowns.
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ขอบเขตของการใชงาน

ผลิตภัณฑนี้ใชไดเฉพาะกับสภาพแวดลอมในที่รม เชน 

เตียง โซฟาและพรม ไมสามารถนำมาใชเปนเคร่ืองดูดฝุน

ในสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑนี้เปน

เครื่องใชไฟฟา ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝน, 

น้ำ, หรือสถานที่อื่นๆ ที่เปยกชื้น เชน หองน้ำ, พื้นที่

ซักลางเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟฟาลัดวงจร

อยาใชผลิตภัณฑนี้ในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย 

เชน สถานีบริการน้ำมัน, โรงงานเคมี และเก็บผลิตภัณฑน้ี

ใหหางจากวัตถุไวไฟ, วัตถุระเบิดอยาใชผลิตภัณฑน้ีในการ

ทำความสะอาดผงหมึกท่ีใชในการพิมพหรืออ่ืนๆ ท่ีคลายกัน 

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตอตัวเคร่ืองอยาวางผลิตภัณฑน้ี

ในบริเวณท่ีมีความรอนหรืออุณหภูมิสูง เชน เตาอบ, เตาผิง 

เพราะอาจทำใหตัวเคร่ืองเสียรูปทรงและความเสียหายอ่ืนๆ

กรุณาอยาใชผลิตภัณฑในการทำความสะอาด สิ่งตอไปนี้:

1. วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงเชน ถานติดไฟ, 

บุหรี่และไมขีดไฟ

2. ของเหลว เชน น้ำ, น้ำมันถานหิน, น้ำมันดีเซล, 

สี, เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผงซักฟอก เปนตน

3. ชิ้นสวนมีคมหรือฝุนละอองที่มีคม เชน เศษแกว 

ผงตะไบเหล็ก เปนตน

4. วัสดุที่เปนพิษและเปนอันตรายเชน น้ำมัน, 

กรดกำมะถัน, corrodibility และ erodent



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Product Schema สวนประกอบ

Front Side /  ดานหนา

Back Side /  ดานหลัง

สวิทช เปด / ปด

สายไฟ

ชองลมออก

กลองเก็บฝุน
แผนสัมผัส

สั่นสะเทือน

หลอด UV แผงหลอด UV

ลอลูกกลิ้ง

ไวตอการสัมผัส

ลอลูกกลิ้งดานหลัง

แถบปองกันไฟฟาสถิตย

สถานะรังสี UV

ปุมเปด-ปด

แผนสั่นสะเทือน

5



Product Technical Parameters ขอมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ

Product Type Sterilization Vacuum Cleaner Product Mode SV803 

Voltage and Frequency AC 220V-50HZ Machine Power 300W 

Operating Radius 5 meters Noise ≤70 db 
Vacuity ≥ 5Kpa Dust Collecting Capacity 0.4L 

 
Product Feature and Function คุณสมบัติและฟงกชั่นการใชงาน

คุณสมบัติ:

1. หลอดแกวฆาเช้ือใหรังสีอัลตราไวโอเลต UV-C SILEX 

ที่มีประสิทธิภาพสูง (253.7nm) 

2. ใชพลังงาน 300 และแผนกรองเกรดทางการแพทย

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง (HEPA)ใหฟงกช่ันการทำความสะอาด

ระดับมืออาชีพ

3. ไดสิทธิบัตรดานการออกแบบ: การออกแบบเพื่อ

ความสะดวกสบายในการใชงาน ดวยดามจับถนัดมือ 

มีลอลูกกล้ิงเพ่ือลดความเม่ือยลาของมือและแขนขณะใชงาน

4. ประสานการออกแบบเพื่อความสะดวกสะบายและ

ความปลอดภัยเขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ

5. ใชฟงกชั่นการแตะสัมผัสสั่นสะเทือนใหไรฝุนลอย

จากที่นอนหรือพรมเพื่อฆาเชื้อและไรฝุนไดอยางทั่วถึง

ฟงกชั่นการใชงาน:

1. ใชระบบการแตะและสั่นสะเทือนเพื่อกำจัดไรฝุน

และอื่นๆ ที่ฝงลึกลงในเสนใยผา เพื่อความสะอาด

อยางล้ำลึก

2. เมื่อหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตเริ่มทำงาน จะสามารถ

ฆาเชื้อและหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไรฝุน

และจุลินทรียอื่นๆ

3. หลังจากเครื่องดูดฝุนกำจัดไรฝุนและจุรินทรียอื่นๆแลว 

เครื่องก็จะดูดและทำความสะอาดบนพื้นผิวไปพรอมกัน

Feature:
1. provided with high-efficiency (253.7nm) UV-C 
silex glass ultraviolet sterilization tube.
2. provided with 300W rated power, medical 
grade high-efficiency filter system (HEPA) and the 
vacuum cleaning function of the ordinary 
professional vacuum cleaner.
3. provided with patent design; ergonomic handle 
design to effectively reduce the labor intensity of 
palm and arm.
4. provided with three-dotted touch safety design 
to ensure application safety.
5. provided with tapping function to kill mite and 
sterilization thoroughly.

Function:
1. vibrating and tapping can clear away the mites, 
dusts, scurfy and others deeply rooted in textile 
for deep cleaning.
2. after opening ultraviolet tube, the radiation of 
ultraviolet can kill bacteria, mite and other 
microorganisms, damage its external ribonucleic 
acid and disable its sport ability and vitality.
3. after the vacuum cleaner starts up, the mite, 
dust, scurfy and others can be cleaned on the 
surface.
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Product Parameter ขอมูลทางเทคนิค



Working status window สถานะการทำงาน

ไฟสีฟา แสดงถึง รังสีอัลตราไวโอเลตทำงาน กดลอลูกกล้ิงดานหนากับพ้ืนผิว เม่ือเร่ิมใชงาน

กด 1 ครั้ง เพื่อ “เปด”
และกดอีกครั้งเพื่อ “ปด”

switch from “0” to “I”, 
launch sterilization

switch from “I” 
to “II” to launch 
tapping function.

ปุมเปด-ปด
แผนสั่นสะเทือน
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Application การเริ่มตนใชงาน

การเริ่มตนใชงาน

เสียบปลั๊กเครื่องดูดไรฝุนเขากับเตาเสียบ จากนั้น

กดสวิทชดานบน 1 ครั้งเพื่อเปด เครื่องจะเริ่มทำงาน 

เมื่อลอลูกกลิ้งดานหนาสัมผัสกับพื้นผิว ไฟสถานะรังสี 

UV จะแสดงสีฟาเพื่อการฆาเชื้อ

วางเครื่องดูดไรฝุนบนที่นอน ใหแผนสั่นสะเทือนแตะ

บนท่ีนอน แลวกดปุมท่ีดานลางของดามจับ แผนส่ันสะเทือน

จะสั่นเพื่อตบไรฝุนที่ซอนอยูสวนลึกของผาหรือที่นอน 

และจะดูดเขาไปในถังเก็บฝุน ภายในเคร่ือง จากน้ันใหเล่ือน

เครื่องดูดฝุนไป-มาใหทั่วบริเวณที่ตองการทำความสะอาด 

หากตองการใหแผนสั่นสะเทือนหยุด ใหกดปุมเดิมอีกครั้ง

Normal Application

Connect the machine to electricity, toggle 

switch from “0” to “I”, launch sterilization and 

dust cleaning mode, move switch from “I” to “II” 

to launch tapping function.

Put the machine on object to be cleaned 

(such as bedding and clothes), toggle switch to 

operation position, then the machine will be 

under pre-operation status to press two running 

trolleys that are in front of machine bottom, pull 

and push the machine back and forth to perform 

cleaning job.



กดปุมล็อคดานขาง
เพื่อถอดกลองเก็บฝุน

Take out the dust box Wash with clean water Ventilate and dry
ลางทำความสะอาด

แผนกรองฝุนแลวผึ่งใหแหง
ประกอบเขาที่
อยางถูกตอง

Cleaning and Maintenance การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดกลองเก็บฝุน

ปดสวิทชเพ่ือหยุดการทำงานและถอดสายไฟออกทุกคร้ัง 

กอนการทำความสะอาด จากนั้นดึงชองดานบน 2 ขาง

ของกลองเก็บฝุนขึ้น เพื่อถอดออกแลวจึงนำฝุนไปเททิ้ง

ในถังขยะ นำกลองเก็บฝุนและแผนกรองไปลางเพื่อ

ทำความสะอาดและผึ่งใหแหงสนิทกอนนำมาประกอบ

กลับที่เดิมอยางถูกตอง เพื่อใชงานอีกครั้ง

การทำความสะอาด

ปดเคร่ืองดูดฝุนและถอดปล๊ักออกจากเตาเสียบทุกคร้ัง

กอนการทำความสะอาดหรือซอมแซม และเพื่อใหเครื่อง

ดูดฝุนใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใชงาน

ของมอเตอรไฟฟา ควรทำความสะอาดหลังจากใชงาน 

โดยการเทฝุนออกจากกลองเก็บฝุนและถอดแผนกรองออก

เพื่อทำความสะอาด ดวยน้ำ (ดังภาพดานบน) สำหรับ

ตัวเครื่องใหทำความสะอาด ดวยผาชุบน้ำหมาดเช็ดที่

ตัวเครื่องหามใชน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆในการทำความ

สะอาดตัวเครื่อง และควรระวังอยาใหมีน้ำซึมเขาไป

ในตัวเครื่อง หลังจากทำความสะอาดแผนกรองฝุนแลว 

ควรผึ่งใหแหง กอนประกอบกลับเขาที่เดิมใหถูกตองและ

เก็บเครื่องดูดฝุนในกลองและเก็บในที่แหงและไมอับชื้น

Maintenance and Repair
Any daily cleaning or maintenance work must 

be performed after shutting down the vacuum 
cleaner. To ensure the cleaning effect or extend 
the life cycle of electric motor, please timely 
clean dust box, filter cartridge; if dust box and 
filter cartridge are broken, please timely make 
a change. The penetration force of the equipped 
UV-C ultraviolet tube is comparatively weaker, 
please prevent the ultraviolet tube from contami-
nating by dust, oil stain and others. The surface 
of the vacuum cleaner cannot be cleaned by 
water, edible oil or other liquids to avoid any 
damage or unexpected accidents; dry cloth or 
wet wipes can be used for cleaning, but water 
should be avoided to enter the inside part of the 
machine.

Cleaning Dust Collecting Box

Shut down the switch of the machine, unplug 

power line and push the fasteners on both sides of 

the dust box to take out the dust box. After taking 

off the filter device, you can pour out the litter or 

wash with clean water.


