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Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from 
your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art 
technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying 
documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. 
If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all 
warnings and information in the user manual.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C Important information or useful hints 
about usage.

A Warning for hazardous situations with 
regard to life and property.

Protection class for electric shock.

This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities.

Complies with the WEEE Regulation. Does not contain PCB.

Made in P.R.C.
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This section contains safety 
instructions that will help 
protect from risk of personal 
injury or property damage. 
Failure to follow these 
instructions invalidates the 
granted warranty.
1.1 General safety

 •This appliance complies with 
the international security 
standards.
 •This appliance can be used by 
the children who are at the age 
of 8 or over and by the people 
who have limited physical, 
sensory or mental capacity or 
who do not have knowledge 
and experience, provided 
that they are supervised 
or they understand the 
instructions with regard to 
safe use of the product and 
potential dangers. Children 
should not play with the 
appliance. Cleaning and 
maintenance works should 
not be performed by children 
unless they are supervised by 
an adult.

 •Do not use it if the power 
cable or the appliance itself 
is damaged. Contact an 
authorized service.
 •Your mains power supply 
should comply with the 
information supplied on the 
rating plate of the appliance.
 •The mains supply of the 
appliance must be secured 
with a minimum 16 A fuse.
 •Do not use the appliance with 
an extension cord.
 • In order to prevent the power 
cable from getting damaged, 
make sure that it doesn’t get 
stuck, twisted or rub against 
sharp surfaces. 
 •Do not touch the appliance or 
its plug when it is plugged if 
your hands are damp or wet.
 •Do not pull the power 
cable when unplugging the 
appliance.
 •Do not vacuum flammable 
m a t e r i a l s  a n d  w h e n 
vacuuming cigarette ashes 
make sure that it got cold.

1  Important safety and environmental instructions
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 •Do not vacuum water or other 
liquid materials. 
 •Protect the appliance from 
rain, humidity and heat 
sources.
 •Never use the appliance 
in or near to combustible 
or inflammable places and 
materials.
 •Unplug the appliance before 
cleaning and maintenance.
 •Do not dip the appliance or its 
cable in water to clean it.
 •Check the hose of the 
appliance regularly. Do not 
use if it is damaged and 
contact an authorized service.
 •Do not attempt to dismantle 
the appliance.
 •Only use the original parts or 
parts recommended by the 
manufacturer.
 • If heavily used for cleaning 
dust such as cement or grout 
the dust indicator will lit 
earlier then expected, in such 
case replace the dust bag 
even it is empty. 

 •Do not use the appliance 
without filters; otherwise it 
can get damaged.
 •When vacuuming the stairs, 
the appliance should be 
located below the user.
 • If your store the package 
material, keep it out of the 
reach of children.

1  Important safety and environmental instructions



6 / EN Vacuum cleaner / User manual

1.2 Compliance with the WEEE 
Directive and Disposing of the 
Waste Product
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic 
equipment (WEEE).

This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 

and other wastes at the end of its service life. 
Take it to the collection center for the recycling of 
electrical and electronic equipment. Please 
consult your local authorities to learn about these 
collection centers.

1.3 Compliance with RoHS 
Directive
The product you have purchased complies with EU 
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the 
Directive.

1.4 Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do 

not dispose of the packaging materials together 
with the domestic or other wastes. Take them to 
the packaging material collection points 
designated by the local authorities.

1  Important safety and environmental instructions
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2.1 Overview

The values which are declared in the markings affixed on your product or the other printed documents supplied with it represent the values which 
were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient 
conditions.

2 Your vacuum cleaner

1. Front cover
2. Rear cover
3. On/Off button
4. Cord rewinding button
5. Supply cord
6. Rear wheel
7. Hard floor/carpet nozzle
8. Hose 
9. 2 pcs. plastic extension tubes 
10. Lower body  
11. Rotating wheel
12. Dust bag full indicator

2.2 Technical data

Power supply :  
220-240 V~, 50/60 Hz
Power max : 1600 W 
Dust capacity : 2,0 L
Radius of operation : 8m
Net weight : 3,9 kg

Rights to make technical and design changes are 
reserved.
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3 How to Use 

3.1 Intended use
The appliance was designed to be used in houses, 
and is not fit for industrial use.

3.2 Assembling the appliance
Insert the hose in the coupling on the appliance 
and press as far as it will go.

3.4 Using the cleaning tools
 • Two position carpet/floor brush

Pos.1: to clean hard floors, bristles out.

Pos.2: to clean carpets and rugs, bristles in.

 • Crevice tool
Ideal for removing dust from fabric, furniture 
books, curtains, frames and clothing.

3.5 Instructions
Before using the appliance, extract the power 
cable completely and plug into the mains. To 
rewind the cable, unplug and press the cable wind 
button.

3.6 Operation
To turn the vacuum cleaner on, lightly press the 
ON/OFF button.
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4 Cleaning and maintenance

Switch off and unplug the appliance ,before 
cleaning it.

A
WARNING: Never use gasoline, 
solvent, abrasive cleaning agents, 
metal objects or hard brushes to 
clean the appliance.

4.1 Dust bag full indicator
The dust bag full indicator warns when the dust 
bag needs changing or the vacuum hose is blocked.

4.2 Replacing the dust bag
To change the paper dust bag, pull the bag 
compartment opening lever and lift the cover. 
Remove the dust bag holder and throw away 
the old bag. Insert the new bag in place of the 
old one and put the dust bag holder back in the 
compartment. 

Close the cover with slight pressure. You should 
change the dust bag frequently when vacuuming 
up very fine dirt such as flour, talcum powder, etc.
To avoid the appliance giving off unpleasant 
smells, you should replace the dust bag at least 
twice a year.

C
The appliance has a safety device 
which prevents the dust bag 
compartment cover being closed 
when there is no dust bag in place.

4.3 Motor protection filter
To extend the working life of the appliance and 
protect the motor, it is vital to keep the motor 
protection filter clean.
To access the filter, open the dust bag 
compartment, exract the dust bag and remove 
the filter holder.

If the filter is not excessively dirty, simply remove 
the dust.
If the filter is very dirty, wash by hand in cold or 
warm water.
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Make sure the filter is dry before putting it back in 
the appliance.
When replacing the filter, make sure it is 
positioned correctly.

A
WARNING: Never wash the filter 
in the washing machine or dry with 
a hairdryer.

4.4 Air outlet filter
Remove the rear grill, take out the sponge filter 
and when visibly dirty, clean it. You should clean 
the filter at least every 5 dust bag changes.

A WARNING: Never use the 
appliance without the filter.

4.5 Parking position
The appliance is 
provided with a parking 
base at the bottom to 
enable it to be put away 
safely and tidily in the 
parking position. If you 
have to interrupt 
cleaning for a brief 
period, the appliance has 

a convenient hose “parking” system. 
Insert the bracket on the 
brush joint into the 
housing on the bottom 
of the appliance. Insert 
the bracket on the brush 
joint into the housing in 
the parking base at the 
rear of the appliance.

A

WARNING: Malfunction of the 
appliance (low power, unusual 
noise or complete breakdown) 
could be caused by obstructed 
nozzles or hoses or faulty electrical 
components.
Check the nozzles, dust bag and 
motor protection filter.
If this does not resolve the problem, 
take the appliance to an authorised 
service centre.

4.6 Storage
 • If you do not intend to use the appliance for a 

long time, store it carefully.
 • Pull the appliance's plug out.
 • Keep the appliance out of the reach of children.

4 Cleaning and maintenance



โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ก่อน!
เรียนลูกค้าทุกท่าน
ขอบคุณส�าหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพ
การใช้งานที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและ
เทคโนโลยีอันทันสมัย โปรดอ่านท�าความเข้าใจในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้และเอกสารที่ให้มา
ทั้งหมดโดยละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงใน
การใช้งานในอนาคต หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น โปรดมอบคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ไป
พร้อมกัน ปฏิบัติตามค�าเตือนและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้นี้

คำาอธิบายของสัญลักษณ์
ตลอดทั้งคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ มีการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

C ข้อมูลส�าคัญหรือค�าแนะน�าที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน

A
การเตือนส�าหรับสถานการณ์
อันตรายที่เกี่ยวกับชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระดับ การป้องกันส�าหรับ ไฟฟ้า
ช็อต

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตในโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทันสมัย

ปฏิบัติตามกฎข้อก�าหนด WEEE ปราศจากสาร PCB
ผลิตในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน (P.R.C)
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ใ น บ ท นี้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค� า
แนะน�าด้านความปลอดภัย
ที่จะช่วยในการป้องกันจาก
ความเสี่ยงของการได้รับ
บ า ด เ จ็ บ ส่ ว น บุ ค ค ล ห รื อ
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
หากไม่สามารถปฏิบัติตามค�า
แนะน�าเหล่านี้ การรับประกันที่
อนุญาตให้จะไม่มีผลบังคับใช้

1.1 ความปลอดภัยทั่วไป
 •เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ น้ี ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรฐานความปลอดภัย
ระดับนานาชาติ
 •เ ค ร่ื อ ง ใ ช ้ นี้ ส า ม า ร ถ ใ ช ้
โดยเด็กอายุ 8 ปีข้ึนไป
และบุคคลที่  ี ไม ่ มีความ
ส ม บู ร ณ ์ ท า ง ก า ย ภ า พ 
ความรู้สึก หรือทางจิตใจ
ที่ี่จ�ากัด หรือผู้ที่ขาดความ
รู ้และประสบการณ์ในกรณี
ท่ี มีการควบคุมหรือการ
ท�าความเข้าใจการแนะน�า
ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ก า ร ใ ช ้
ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
อย่าให้เด็กเล็กเล่นเครื่องใช้
นี ้อย่าให้เดก็ท�าความสะอาด
แ ล ะ ท� า ก า ร บ� า รุ ง รั ก ษ า 
นอกจากพวกเขาได้รับการ

ควบคุมโดยผู้ใหญ่
 •อย ่า ใช ้ เค ร่ืองใช ้หากสาย
ไฟหรือเครื่องใช ้ เกิดช�ารุด 
ติดต่อแผนกให้บริการท่ีได้รับ
อนุญาต
 •แหล่งจ่ายไฟหลักของคุณจะ
ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้
มาบนแผ่นแสดงพิกัดไฟฟ้า
ของเครื่องใช้
 •แหล่งจ่ายไฟหลักของเครื่อง
ใช้นี้จะต้องติดตั้งด้วยฟิวส์
ขนาด 16 A
 •ห้ามใช้งานเครื่องใช้กับสาย
ไฟต่อพ่วง
 •โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สายไฟไม่ได้ติดค้าง พัน หรือ
สัมผัสพ้ืนผิวที่แหลมคมเพ่ือ
หลีกเล่ียงการช�ารุดของสาย
ไฟ 
 •อย่าสัมผัสเครื่องใช้หรือปลั๊ก
ไฟขณะเสียบอยู่หากมือของ
คุณเปียกน�้า
 •ห้ามดึงทีส่ายไฟเมือ่ถอดปลัก๊
ไฟออก
 •อย่าดูดวัตถุไวไฟ และโปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเถ้าบุหรี่
เย็นตัวลงแล้วเมื่อท�าการดูด
 •อย่าดูดน�้าหรือวัตถุของเหลว
ใดๆ 

1  คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
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 •ป้องกันเครื่องใช ้จากฝน 
ความชื้น และแหล่งความ
ร้อน
 •ห้ามใช้งานเครื่องใช้ในพ้ืนที่
หรอืใกล้กบัสถานทีห่รอืวสัดุ
ที่เกิดการระเบิดหรือติดไฟ
ได้
 •ถอดปลั๊กเครื่องใช้ก่อนท�า
ท� าความสะอาดและการ
บ�ารุงรักษา
 •อย่าจุ่มเครื่องใช้หรือสายไฟ
ลงในน�้าเพื่อท�าความสะอาด
 •ตรวจสอบสายดูดฝุ ่นของ
เครื่องใช้เป็นประจ�า อย่าใช้
งานในกรณีเครื่องใช้ช�ารุด 
และติดต่อแผนกให้บริการที่
ได้รับอนุญาต
 •ห้ามพยายามถอดแยกช้ิน
ส่วนเครื่องใช้
 •ให้ใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือช้ิน
ส่วนที่ได้รับการแนะน�า จาก
ผู้ผลิตเท่านั้น
 •หากใช้ดูดสิ่งสกปรกอย่าง
หนักเกินไป เช่น ปูนซีเมนต์
หรอืเศษปนู สญัญาณตรวจ
จับจะแสดงเร็วกว่าท่ีคาดไว้ 
ในกรณีดังกล่าวให้เปล่ียน
ถุงเก็บฝุ่น 
 •อย่าใช ้งานเครื่องใช ้ โดย
ปราศจากฟิลเตอร์ มิฉะนั้น

เครื่องดูดฝุ่นอาจช�ารุดได้
 •เมื่อท�าการดูดฝุ ่นบริเวณ
บันได เครื่องใช้ควรตั้งอยู่ใต้
ผู้ใช้
 •หากคุณจัดเก็บวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ โปรดเก็บไว้ให้ไกลจาก
ตัวเด็ก

1.2 ความสอดคล้องต่อข้อกำาหนด 
WEEE และการกำาจัดขยะของ
ผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองใช้น้ีไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและ
ถูกห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด 
“กฎระเบียบส�าหรับการควบคุมดูแลขยะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ที่

ออกให้โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการวาง
ผังเมือง เครื่องใช้นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนด 
WEEE ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตมาจากชิ้น
ส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถท�าการ
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และเหมาะส�าหรับการเข้า
กระบวนการน�ากลับมาท�าใหม่ ดังนั้น อย่า
ก�าจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึง
จุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้น�าไปยังจุด
รวบรวมขยะส�าหรับการน�ากลับมาใช้ใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สอบถามจากหน่วยงานที่มีอ�านาจในท้องถิ่น
ของคุณส�าหรับจุดเก็บรวบรวมขยะดังกล่าว มี
ความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการน�าผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แล้วมายังจุดรีไซเคิล 

1.3 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์ 
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูก
ผลิตมาจากวัสดุน�ากลับมาท�าใหม่ได้
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแห่งชาติของ
เรา อย่าก�าจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไป

กับขยะภายในบ้านหรือกากของเสียอื่นๆ ให้แยก
ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ จุดรวมที่ก�าหนด
ไว้โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจดูแลด้านนี้ของท้อง
ถิ่นประเทศนั้น

1  คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ



14 / TH เครื่องดูดฝุ่น / คู่มือผู้ใช้

2.1 ภาพรวม

ค่าที่ประกอบในการตลาดที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเอกสารที่พิมพ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้แสดงให้เห็นว่าค่าเหล่านี้มาจากห้องแลป
เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าเหล่านี้อาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องใช้นี้และสภาวะแวดล้อม

2 เครื่องดูดฝุ่นของคุณ

1. ฝาครอบด้านหน้า   
2. ฝาครอบด้านหลัง    
3. ปุ่ม เปิด/ปิด
4. ปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
5. สายไฟ
6. ล้อหลัง
7. หัวส�าหรับพื้นแข็ง/พรม
8. สายดูดฝุ่น 
9. ท่อต่อพลาสติก 2 ชิ้น 
10. ตัวเครื่องด้านล่าง  
11. ล้อหมุน
12. สัญญาณตรวจจับถังเก็บฝุ่นเต็ม

2.2 ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ :  220-240 โวลต์~, 
50/60 เฮิรตซ์

กำาลังไฟฟ้าสูงสุด :  1600 วัตต์ 
ปริมาตรถุงเก็บฝุ่น : 2.0 ลิตร
รัศมีของการควบคุม : 8 ม.
น้ำาหนักโดยรวม : 3.9 กก.

ขอสงวนสิทธิ์ทางเทคนิคและการแก้ไขดัดแปลง
รูปแบบ
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3 วิธีใช้งาน 

3.1 การใช้งานเริ่มต้น
เครื่องใช้นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้านเรือน และไม่
เหมาะส�าหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม

3.2 การประกอบเครื่องใช้
ใ ส่สายดูด ฝุ่นในที่ครอบสายบนเครื่องใช้   
กดสายจนแน่น

3.3 การใช้เครื่องมือทำาความสะอาด
 • หัวแปรงปรับได้สองตำาแหน่งสำาหรับพรม/
พื้น

ตำาแหน่งที่ 1:เพื่อท�าความสะอาดพื้นแข็งและ
เส้นผมที่อยู่ด้านนอก

ต�าแหน่งที่ 2: เพื่อท�าความสะอาดพรม เส้นผม
ที่อยู่ด้านใน.

 • เครื่องมือดูดซอก
มีประสิทธิภาพส�าหรับการก�าจัดสิ่งสกปรกจาก
สิ่งทอ หนังสือเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน กรอบรูป 
และเครื่องนุ่งห่ม

3.4 คำาแนะนำา
ก่อนใช้เครื่องใช้ ดึงสายไฟออกมาและเสียบ
ปลั๊กที่ เต้ารับ ส�าหรับการม้วนเก็บสายไฟ ถอด
ปลั๊กและกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ

3.5 การใช้งาน
ส�าหรับการเปิดเครื่องดูดฝุ่น กดปุ่มเปิด/ปิด
เบาๆ
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4 การทำาความสะอาดและการบำารุงรักษา

ปิดสวิตช์และถอดปล๊ักเครื่องใช้ก่อนท�าความ
สะอาด

A
คำาเตือน: อย่าใช้น้�ามันเบนซิน ตัว
ท�าละลาย สารท�าความสะอาดที่
กัดกร่อน วัตถุหนัก หรือแปรงขัด
เพื่อท�าความสะอาดเครื่องใช้

4.1 สัญญาณตรวจจับถังเก็บฝุ่นเต็ม
สัญญาณตรวจจับถังเก็บฝุ่นเต็มจะแจ้งเตือน
เมื่อต้องเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือสายดูดฝุ่นอุด
ตัน

4.2 การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
ส�าหรับการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นแบบกระดาษ ดึงที่
เปิดช่องถุงออกและยกฝาครอบขึ้น ถอดที่จับ
ถุงเก็บฝุ่น และโยนถุงเก่าทิ้ง ใส่ถุงใหม่แทนถุง
ใบเก่า และใส่ที่จับถุงไว้อย่างเดิมในช่อง 

ปิดฝาครอบด้วยการกดเบาๆ คุณควรเปลี่ยน
ถุงเก็บฝุ่นให้บ่อยครั้งเมื่อท�าการดูดสิ่งสกปรก
ที่เป็นผง เช่น แป้งท�าขนมปัง แป้งฝุ่น เป็นต้น
ส�าหรับการหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่พึงประสงค์จาก
เครื่องใช้ คุณควรเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง

C
เครื่องใช้มีอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยซึ่งปกป้องฝาครอบช่อง
ถุงเก็บฝุ่นซึ่งปิดอยู่ เมื่อไม่มีถุง
เก็บฝุ่น

4.3.ตัวกรองป้องกันมอเตอร์
ส�าหรับการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ และ
ปกป้องมอเตอร์ เป็นสิ่งส�าคัญที่จะรักษาตัว
กรองป้องกันมอเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ
ส�าหรับการใช้ตัวกรอง เปิดช่องถุงเก็บฝุ่น ดึง
ถุงเก็บฝุ่นออกและน�าที่จับตัวกรองออก

หากตัวกรองสกปรกมากเกินไป ให้ก�าจัดสิ่ง
สกปรกโดยวิธีง่ายๆ
หากตัวกรองสกปรกมาก ให้ล้างน้�าเย็นหรืออุ่น
ด้วยมือ
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ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองแห้งก่อนน�ากลับ
ไปใส่ในเครื่องใช้ดังเดิม
เมื่อเปลี่ยนตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ
จัดว่างต�าแหน่งอย่างถูกต้อง

A
คำาเตือน:  อย่าล้างตัวกรองใน
เครื่องซักป้า หรือเป่าให้แห้งด้วย
ไดร์เป่าผม

4.4 ตัวกรองทางออกอากาศ
ถอดตะแกรงด้านหลัง น�าตัวกรองโฟม และ
เมื่อพบเห็นสิ่งสกปรกให้ความสะอาด คุณควร
ท�าความสะอาดตัวกรอง และเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
อย่างน้อยทุก 5 วัน

A คำาเตือน: อย่าใช้เครื่องใช้โดย
ปราศจากตัวกรอง

4.5 ตำาแหน่งพักเครื่อง
เครื่องใช้นี้จ�าหน่ายมา 
พร้อมกับฐานที่พักด้าน
ใต้เพื่อท�าให้สามารถน�า
ไ ป เ ก็ บ ไ ว้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย และให้เป็น
ร ะ เบียบ เรียบ ร้อยใน
ต� า แ ห น่ ง พั ก เ ค รื่ อ ง 
หากคุณต้องพักที่จะ
ท�าความ สะอาดในช่วง
เวลาสั้นๆ เครื่องใช้

เครื่องใช้มี “ที่พัก” สายดูดฝุ่น ที่สะดวกต่อการ
ใช้งาน 

ใส่แท่นบนแปรงที่ ติด
กั บ ฐ า น พั ก เ ค รื่ อ ง
บ ริ เ ว ณ ด้ า น ใ ต้ ข อ ง
เครื่องใช้ ใส่แท่นบน
แปรงที่ติดกับฐานพัก
เครื่องบริเวณด้านหลัง
ของเครื่องใช้

A

คำาเตือน: การท�างานผิดพลาด
ของเครื่องใช้ (มีก�าลังต่�า เสียง
ผิดปกติ หรือไม่ท�างานโดยสิ้น
เชิง) สามารถเกิดขึ้นโดยหัวดูด
หรือสายดูดฝุ่นอุดตัน หรือความ
ผิดพลาดในช่องไฟฟ้า
ตรวจสอบหัวดูด ถุงเก็บฝุ่น และ
ตัวกรองป้องกันมอเตอร์
หากสิ่ งนี้ ยั ง ไม่ สามารถแก้ ไ ข
ปัญหาได้ ให้น�าเครื่องใช้ไปยังศูนย์
บริการที่ได้รับการรับรอง

4.6 การจัดเก็บ
 • หากคุณไม่ต้องการใช้งานเครื่องใช้เป็นเวลา
นาน ให้จัดเก็บไว้อย่างระมัดระวัง

 • ดึงปลั๊กของเครื่องใช้ออก
 • จัดเก็บเครื่องใช้ให้ไกลจากเด็ก

4 การทำาความสะอาดและการบำารุงรักษา


