คู่มือการใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่น
ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาร์ป
ก่อนเริ่มการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของชาร์ป โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด
เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ ใช้
การลดความเสี่ยงอันเกิดจากเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:
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ปัญหาไฟฟ้าช็อตอาจเกิดขึ้นได้ หากท่านใช้
ผลิตภัณฑ์นี้นอกอาคาร หรือบนพื้นที่เปียก
ห้ามเสียบปลัก๊ ไฟของตัวเครือ่ งดูดฝุน่ นีค้ า้ งไว้
ควรถอดปลัก๊ ไฟให้เรียบร้อยทุกครัง้ หลังใช้
งานเสร็จ หรือก่อนดูแลรักษาเครือ่ ง
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อ
นำเครื่องดูดฝุ่นไปใช้งานใกล้กับเด็กเล็ก
ห้ามให้เด็กนำเครือ่ งดูดฝุน่ ไปเล่นเป็นอันขาด
ควรใช้งานเครื่องดูดฝุ่นตามลักษณะการ
ใช้งานที่แนะนำไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น และ
โปรดเลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและกล่องเก็บ
ฝุ่นตามที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้หากพบว่าสายไฟ
ชำรุด, หากเครื่องทำงานผิดปกติ, หาก
เครื่องตกหล่น, ชำรุดเสียหาย, ตากแดด
ตากลม หรือตกลงไปในน้ำ ควรนำเครือ่ ง
ดูดฝุ่นไปยังศูนย์บริการชาร์ปเพื่อทำการ
ตรวจสอบและซ่อมแซม
ห้ามดึงหรือยกเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่สายไฟ
ห้ามใช้สายไฟเพือ่ เป็นทีจ่ บั ตัวเครือ่ ง, ปิดประตู
ทับสายไฟ หรือดึงสายไฟไปรอบๆ ขอบพืน้ ผิว
ที่มีความคม หรือเป็นมุม และเก็บสายไฟ
ให้ออกห่างจากพื้นผิวที่เกิดความร้อน
ห้ามเลื่อนตัวเครื่องดูดฝุ่นทับสายไฟ
ห้ามถอดปลั๊กโดยใช้วิธีการดึงที่สายไฟ
หากต้องการถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
ให้ท่านจับที่หัวปลั๊ก ห้ามจับตรงสายไฟ
ห้ามใช้งานเครือ่ งดูดฝุน่ นีใ้ นขณะทีช่ อ่ งระบาย
อากาศต่างๆ ถูกปิดกั้นไว้
รักษาความสะอาดช่องระบายอากาศให้
ปราศจากฝุ่น, เศษด้าย, เส้นผม หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อแผ่นกรอง
อากาศ HEPA สกปรกให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่น
ควรผึ่งแผ่นกรองอากาศให้แห้งสนิทก่อนนำ
กลับมาใช้งาน

9		 ห้ามใส่หรือแหย่วตั ถุใดๆ เข้าไปตามช่องต่างๆ
		 ของเครื่องดูดฝุ่น
10 พยายามอย่าให้เส้นผม, ใบหน้า, นิว้ มือ หรือ
		 เสื้อผ้า อยู่ใกล้กับช่องต่างๆ ของตัวเครื่อง
		 เช่น ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวทั้งหมด
11 ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาด
		 บุหรี่ที่ยังติดไฟ, ขี้เถ้าที่ยังคงความร้อน,
		 ไม้ขดี ไฟ หรือวัสดุทค่ี ล้ายคลึงกัน, ใบมีดโกน,
		 เข็ม หรือวัตถุที่มีความแหลมคมอื่นๆ
		 ห้ามใช้เพื่อการดูดน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
12 ห้ามใช้งานเครือ่ งดูดฝุน่ โดยไม่ใส่กล่องเก็บฝุน่
13 ก่อนถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ให้ท่านกด
		 สวิตช์ตัวเครื่องไปยังตำแหน่ง “OFF” ก่อน
14 โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้อง
		 ใช้งานเครื่องบนบันได
15 ห้ามจับปลั๊กไฟ, สายไฟ หรือเครื่องดูดฝุ่น
		 ขณะมือเปียก
16 ห้ามใช้งานในบริเวณทีม่ ขี องเหลวชนิดติดไฟ
		 ได้ง่าย, สารระเหย หรือน้ำหอม
17 ห้ามวางวัตถุที่หนักมากทับบนเครื่องดูดฝุ่น
18 ห้ามเหยียบบนสายท่อ หรือดึงสายท่อแรงๆ
19 ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาด
		 วัตถุที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระดาษหรือผ้าที่
		 ไม่ใช้แล้ว ไม่เช่นนัน้ อาจทำให้เกิดการอุดตัน
		 ตามสายท่อ
20 ห้ามให้เครือ่ งดูดฝุน่ นีอ้ ยูใ่ นทีท่ ม่ี อี ณ
ุ หภูมสิ งู
		 ขณะใช้งาน หรือระหว่างจัดเก็บ
21 จัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่แห้ง
22 ใช้มอื จับของตัวเครือ่ งในการถือเครือ่ งดูดฝุน่
23 กรอสายไฟกลับพร้อมกับจับปลั๊กไฟไว้เพื่อ
		 ป้องกันการบาดเจ็บ
ข้อควรระวัง: หากสายไฟของเครื่องนี้เกิดการ
ชำรุด จะต้องได้รบั การเปลีย่ นใหม่โดยทางศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชาร์ป เพี่อป้อง
กันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ ใช้งานร่วมกัน

1. สวิตช์เปิด/ปิด (ON / OFF)

6. วาล์วปรับอากาศ

2. สวิตช์ควบคุมพลังทำความสะอาด

7. ข้อต่อโลหะ

		 หลังจากเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบแล้ว
		 ให้ทา่ นกดสวิตช์นเ้ี พือ่ เริม่ หรือหยุดการทำงาน
		 ของเครือ่ งดูดฝุ่น
		 สวิตช์แบบเลื่อนนี้ใช้สำหรับการเลือก
		 พลังทำความสะอาด จากระดับเบาสุด
“MIN” (สำหรับสิ่งสกปรกชิ้นเล็กๆ)
		 ไปยังระดับแรงสุด “MAX” (สำหรับ
		 ทำความสะอาดพื้น)

		 ติดข้อต่อโลหะเพื่อยืด หรือลดความยาว
		 ของท่อดูด

8. หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น

		 หัวดูดฝุ่นบนพื้น 2 ทิศทางเหมาะสำหรับ
		 การทำความสะอาดพรม และพื้นที่แข็ง

3. ไฟเตือนฝุ่นละอองเต็ม

		 ไฟเตือนนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อกล่อง
		 ใส่ฝุ่นเต็ม

4. กล่องเก็บฝุ่น

		 เป็นกล่องแบบใสที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
		 ผงฝุน่ ที่ดูดเข้าเครื่องโดยเฉพาะ

5. ปุ่มม้วนเก็บสายไฟ

		 เปิดปุม่ ควบคุมซึง่ อยูบ่ นสายท่อเพือ่ ช่วยเรือ่ ง
		 การควบคุมอากาศ หรือเพื่อนำสิ่งของที่อาจ
		 ติดอยู่ที่หัวดูดออกได้ง่ายขึ้น

		
		
		
		
		

เมื่อต้องการเก็บสายไฟ ให้ท่านกดที่ปุ่มนี้
เพื่อให้เครื่องทำการกรอสายไฟโดยอีกมือ
หนึ่งให้จับที่หัวปลั๊กไฟ หากสายไฟถูกม้วน
เก็บยังไม่สุด ให้ท่านดึงออกมาเล็กน้อย
แล้วกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟอีกครั้ง

		

โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้

9. อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน

		 a.		
				
				
		 b.
				
		 c.
				
				
				

หัวดูดเล็ก
ใช้สำหรับการทำความสะอาดร่องประตู,
จุดพื้นที่แคบ เป็นต้น
แปรงหัวเล็ก
ใช้เพื่อการทำความสะอาดโซฟา
แปรงดูดฝุ่น
ใช้เพือ่ การทำความสะอาดเฟอร์นเิ จอร์,
ผ้าม่าน, ม่านบังตา, ผ้าบังโคมไฟ
เป็นต้น

		 เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

		 คำเตือน

		 ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ตามแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในฉลากกำกับบนตัวเครื่อง

		 ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น
EC-LS18
EC-LS20

แรงดันไฟฟ้า (AC) กำลังไฟฟ้า (สูงสุด)
220V-240V

1800 วัตต์
2000 วัตต์

ระบบการกำจัดฝุ่นละออง
กล่องเก็บฝุ่น

วิธีการกำจัดฝุ่นละออง
• เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้มีระบบไฟเตือนเมื่อฝุ่นเต็ม
(แสดงด้วยการเปลีย่ นเป็นสีแดง)เมือ่ ไฟเตือนนี้
แสดงให้ทราบว่าฝุ่นเต็มแล้ว ท่านควรนำฝุ่น
ไปกำจัดทิ้ง
• หากกล่องเก็บฝุ่นยังไม่เต็ม แต่ไฟเตือนแสดง
ว่าฝุ่นเต็ม อาจเป็นเพราะหัวดูดฝุ่น, สายท่อ
หรือข้อต่อเกิดการอุดตัน ให้ท่านทำการกำจัดสิ่ง
ที่อุดตันออกก่อน
• หากเครื่องดูดฝุ่นถูกใช้เพื่อการทำความสะอาด
สิง่ สกปรกประเภทเส้นใยมากเกินไป (เช่น เส้นด้าย,
วัสดุที่ทำจากฝ้าย ฯลฯ) ไฟเตือนอาจไม่เปลี่ยน
เป็นสีแดง แม้ว่ากล่องเก็บฝุ่นจะเต็ม

• เมื่อต้องการกำจัดฝุ่นละออง 		
ให้ทำการกดปุ่มเพื่อปลดล็อค

วิธีการกำจัดฝุ่นออกจากกล่อง
เก็บฝุ่น

หมายเหตุ ก่อนถอดกล่องเก็บฝุ่น โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าท่านได้ถอดสายท่อออก และโปรดใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่นโดยติดตั้งกล่องเก็บฝุ่นให้เรียบร้อย
หากต้องการคงประสิทธิภาพของแรงดูดให้มกี ำลังสูง
และยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ โปรดกำจัดฝุ่น
ละอองอย่างสม่ำเสมอ

• ถอดกล่องเก็บฝุ่นออกดังภาพที่แสดง

• เทฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นลงถังขยะ
• ใส่กล่องเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในเครื่อง		
ดูดฝุ่น

การดูแลรักษา
โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนเริ่มทำการดูแลรักษาตัวเครื่อง
• ล้างแผ่นกรองอากาศ HEPA ในน้ำอุ่น และ
ผึ่งไว้จนแห้งสนิท
เมื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง ให้ท่านใช้ผ้าชุบน้ำ
ห้ามใช้เครื่องซักผ้าในการทำความสะอาด
อุ่นบิดพอหมาดๆ
แผ่นกรองอากาศ
ห้ามทำความสะอาด หรือฉีดสเปรย์ยาฆ่าแมลง,
ห้ามใช้แปรงเป่าผมในการเป่าแผ่นกรองอากาศ
น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์ หรือน้ำมัน
ให้แห้ง
เบนซิน
ทินเนอร์

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การทำความสะอาดแผ่นกรอง
HEPA สำหรับช่องลมเข้า

แผ่นกรอง
อากาศ

หมายเหตุ: ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ • ล้างฟองน้ำในน้ำอุน่ และผึง่ ฟองน้ำให้แห้งสนิท
อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อตรวจพบว่ามีสิ่งสกปรก • ใส่ฟองน้ำและแผ่นกรองอากาศ HEPA
กลับเข้าที่
ติดอยู่อย่างเห็นได้ชัดควรใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
พร้อมกับติดตั้งแผ่นกรองอากาศเสมอ ไม่เช่นนั้น
พลังในการดูดฝุ่น อาจลดลง หรือมอเตอร์อาจได้ การทำความสะอาดแผ่นกรอง
รับความเสียหายได้
ที่ช่องระบายอากาศ

• ถอดแผ่นกรองอากาศ HEPA ออกจาก
กล่องเก็บฝุ่น

• เปิดฝาครอบช่องระบายอากาศ จากนั้นจึงนำ
แผ่นกรองออกมา
• นำแผ่นกรองมาล้างทำความสะอาด และผึ่ง
แผ่นกรอง HEPA ให้แห้งสนิท
• ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่เดิม

ก่อนติดต่อไปยังศูนย์บริการ
หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในตารางวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนติดต่อไปยังศูนย์บริการ
หมายเหตุ: โปรดปิดสวิตช์ของตัวเครื่อง และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
				 ก่อนดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น

ตารางวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ปัญหา

ตัวเครื่องไม่ทำงาน
หรือพลังในการดูดฝุ่น
ลดลง
มอเตอร์ไม่ทำงาน
ไม่สามารถม้วนเก็บ
สายไฟได้

การตรวจสอบ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง
เก็บฝุ่นเต็มหรือไม่
โปรดตรวจสอบว่าท่อดูดฝุ่น,
ข้อต่อ หรือหัวดูดฝุน่ อุดตันหรือไม่

วิธีการแก้ไข
หากฝุ่นเต็มกล่อง
ให้กำจัดฝุ่นทิ้งก่อน
โปรดกำจัดวัตถุที่อุดตันอยู่ตาม
หัวดูดฝุ่น, สายท่อ หรือข้อต่อ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ ให้ท่านเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ
เสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นและช่อง ปลัก๊ ไฟให้แน่น หรือเปลี่ยนเต้า
ระบายอากาศทำงาน
เสียบปลั๊กไฟอันใหม่
ดึงสายไฟออกมาก่อนเล็กน้อย
จากนั้นจึงค่อยกดปุ่มม้วนเก็บ
สายไฟอาจพันกัน
สายไฟอีกครั้ง

คำเตือน

เครื่องดูดฝุ่นนี้มีระบบป้องกันมอเตอร์เพื่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ที่ยาวนาน ซึ่งได้รับ
การออกแบบมาให้ปิดการทำงานทันทีที่มีการอุดตันตามแผ่นกรองอากาศเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดความร้อนสูง หากอุปกรณ์ปอ้ งกันถูกกระตุน้ ให้ทำงาน เครือ่ งดูดฝุน่ จะหยุดทำความ
สะอาดเองโดยที่ท่านไม่ได้ปิดสวิตช์ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ท่านปิดสวิตช์เครื่องก่อน
แล้วจึงถอดปลั๊กไฟออก
ให้ท่านทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่นและทำความสะอาดแผ่นกรองของมอเตอร์
หลังจากนัน้ ประมาณ 1 ชัว่ โมง มอเตอร์จะเย็นลง และเครือ่ งดูดฝุน่ ก็จะพร้อมสำหรับการใช้งาน
การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยที่แผ่นกรองอุดตันหรือสกปรก จะทำให้เครื่องดูดฝุ่นเกิดความ
ร้อนสูงได้
โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองที่มอเตอร์ และเทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ
หากปัญหาทีพ่ บยังไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง หรือปัญหาทีท่ า่ นพบไม่ปรากฏในตารางวิธกี ารแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น โปรดติดต่อไปยังศูนย์บริการชาร์ป

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 12
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-638-3500 โทรสาร 02-638-3900
http://www.sharpthai.co.th
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-352-4949
โทรฟรี 1-800-44-4949 (สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน)

