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ภายในกล่อง
เริม่ต้นใช้งาน
การชาร์จเครือ่ง
การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใสไ่ด้
การทิ้งฝุ่นจากถงั
การท�าความสะอาดถงัเก็บฝุ่น
การล้างท�าความสะอาดตวักรอง
การล้างหวัแปรง

การท�าความสะอาดหวัดูดฝุ่น
การแก้ปญัหาการอุดตัน
การดูแลอุปกรณ์

Dyson 
Omni-glide™

ภาพมุมมองด้านบนของ  
Dyson Omni-glide™  
แสดงหัวดูดฝุ่น ด้ามดูด ถังเก็บฝุ่น 
และตัวเครื่องหลัก



ภายในกล่อง

เครื่องดูดฝุ่น หัวดูดท�ำควำมสะอำดแบบทุก
ทิศทำง Dyson Fluffy™

ออกแบบมาเพื่อท�าความสะอาด
พื้นแข็ง เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง 
ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือแม้แต่
ด้านข้าง

ด้ำมดูด

ที่ชำร์จ
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณทั้งแบบใช้และไม่
ใช้แท่นชาร์จ

หัวดูดบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในชุด

คุณสามารถซื้อหัวดูดเพิ่มเติมได้ที่ www.dyson.com.

หัวดูด 2 in 1
หัวดูดสองแบบในหัวเดียวที่
รวมหัวดูดปากกว้างเข้ากับ
แปรงปัดฝุ่น เพื่อสลับใช้งาน
ระหว่างการดูดท�าความ
สะอาดและปัดฝุ่นทั้งในบ้าน
และในรถของคุณ

หัวดูดมอเตอร์ขนำดเล็ก
แปรงดูดฝุ่นหัวมอเตอร์
ขนาดเล็กกะทัดรัด เพื่อการ
ขจัดฝุ่นฝังแน่นจากฟูก
ที่นอน เฟอร์นิเจอร์บุนวม 
และบันได

หัวดูดส�ำหรับบนโต๊ะ
ออกแบบมาส�าหรับท�าความ
สะอาดโต๊ะท�าครัว โต๊ะที่นั่ง 
และพื้นผิวแบบแข็ง

หัวดูดปำกแคบพร้อมไฟส่อง
หัวดูดปากแคบพร้อมไฟ 
LED ช่วยให้คุณสามารถ
ท�าความสะอาดและมองเห็น
ฝุ่นในที่มืดและแคบได้

ตัวเครื่องหลักที่มี
ด้ามจับและถังดูด
ฝุ่นประกอบติด
อยู่ด้วย

หัวดูดท�าความสะอาดแบบ 
ทุกทิศทาง Fluffy™ พร้อม 
แถบแปรงสองแถบและ 
ปลายหัวต่อหงายขึ้นด้านบน

ปลายหัวต่อแบบแคบที่อยู่ด้านบนซึ่งต่อกับถังเก็บฝุ่น และ
แบบกว้างที่อยู่ด้านล่างซึ่งต่อกับหัวดูดท�าความสะอาดหรือ
อุปกรณ์อื่นๆ

ที่ชาร์จเป็นแบบชิ้นเดียวที่มีปลั๊ก
ไฟ ปลายหัวต่อ และสายไฟในตัว

หัวดูดนี้เป็นการน�าเอาหัว
แปรงและหัวดูดปากแคบ
มารวมเข้าไว้ด้วยกันในชิ้น
เดียว หัวแปรงสามารถเลื่อน
ขึ้นลงไปมาบนหัวดูดปาก
แคบได้ตามต้องการ

หัวดูดท�าความสะอาดขนาด
เล็กพร้อมมอเตอรใ์นตัว
และหัวต่อไฟฟ้าเพื่อต่อเข้า
กับด้ามดูดหรือต่อเข้ากับ
เครื่องโดยตรง

หัวดูดนี้เป็นแบบงอ
หักมุมและมีปลายแบบ
หัวฉีด

หัวดูดแบบยาวพร้อมปลาย
ตัดเฉียง

http://www.dyson.com


เริม่ต้นใช้งาน

ปุ่มเปิด/ปิด
เราเอาไกเหนี่ยวออกไปเพื่อให้คุณ
สามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายๆ ในขณะดูด
ฝุ่นรอบสิ่งต่างๆ 

โหมดพลังดูด
กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนโหมดพลังดูด

โหมด Eco
โหมดที่สร้างสมดุลระหว่างแรงดูดและระยะ
เวลาใช้งานสูงสุด

โหมด Max
ให้พลังดูดสูงสุด
เพื่อท�าความสะอาดฝุ่นที่ฝังลึกอยู่บนพื้นได้
อย่างหมดจด

หัวดูดท�ำควำมสะอำดแบบทุก
ทิศทำง Dyson Fluffy™

ออกแบบมาเพื่อท�าความสะอาด
พื้นแข็ง เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง 
ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือแม้แต่
ด้านข้าง

ตัวเครื่องหลักของเครื่อง
ดูดฝุ่นไร้สาย  
Dyson Omni-glide™  
พร้อมปุ่มเปิด/ปิดและปุ่ม
โหมดที่ฐานของด้ามจับและ
ถังโดยที่ฝาถังปิดอยู่

ต�าแหน่งของปุ่มเปิด/ปิดที่ฐาน
ของด้ามจับของเครื่อง

การเชื่อมต่อด้ามดูดเข้ากับตัว
เครื่องหลัก โดยให้ปุ่มปล่อย
ด้ามดูดอยู่ในระนาบเดียวกับปุ่ม
บนด้ามจับของตัวเครื่องหลัก

ลูกศรชี้แสดงให้เห็นว่า
สามารถต่อหัวดูดฝุ่นเข้ากับ
ตัวเครื่องโดยตรงหรือต่อ
เข้ากับปลายด้ามดูด

ลูกศรแสดงให้เห็นว่าตัวเครื่องหลัก
ของ Dyson Omni-glide เชื่อมต่อกับ
หัวดูดท�าความสะอาดแบบทุกทิศทาง 
Fluffy™

อุปกรณ์ท�าความสะอาดพื้นแบบ
ทุกทิศทางที่แสดงปุ่มกดปล่อย
บริเวณคอที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งเชื่อม
ต่อกับตัวเครื่องหลักของหัวดูด
ท�าความสะอาด



การชาร์จเครือ่ง

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราแนะน�าให้คุณชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณและ
แบตเตอรี่เสริมใดๆ ในทันทีที่น�าผลิตภัณฑ์ออกจากกล่อง และหลังจากการท�าความ
สะอาดทุกครั้ง

ไฟ LED ที่อยู่ปลายด้ามจับจะกระพริบ เมื่อพลังงานเหลือน้อยและต้องน�าแบตเตอรี่ไปชาร์จ

เสียบต่อที่ชาร์จเข้ากับจุดชาร์จบริเวณฐานด้ามจับของเครื่องได้โดยตรง คุณยังสามารถ
เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จ ดังที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมแท่นชาร์จของคุณ

ไฟ LED ที่ปลายด้ามจับจะกระพริบเป็นไฟ LED สีน�้าเงินในขณะชาร์จ และไฟจะดับเมื่อชาร์จ
เต็มแล้ว

โดยอาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มนานสูงสุด 4 ชั่วโมง แบตเตอรี่ของคุณ
ออกแบบมาให้ชาร์จทิ้งไว้ได้

เครื่องของคุณจะไม่ท�างานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต�่ากว่า 5°C (41°F) 
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่

คุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้โดยการปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นเย็นลงก่อนที่จะ
น�าไปชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใสไ่ด้

หากคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนส�ารอง เราแนะน�าให้คุณสลับใช้งานแบตเตอรี่เพื่อ
รักษาประสิทธิภาพในการใช้งานให้คงที่

กำรถอดแบตเตอรี่
กดปุ่มถอดแบตเตอรี่บนด้ามจับ แล้วดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่

กำรใส่แบตเตอรี่กลับคืน
ถือแบตเตอรีใ่ห้ตรงกับด้ามจับแล้วสอดเข้าไป 
ดันให้สุดจนคลิกลงล็อก

ที่ชาร์จเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ
เข้าไปยังฐานด้ามจับโดยตรง

ปุ่มที่ปลายด้ามจับถูกกดให้ยกขึ้นเพื่อ
ถอดแบตเตอรี่ที่อยู่ในด้ามจับ



การทิ้งฝุ่นจากถงั

ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงขีดสูงสุด
คุณอาจต้องท�าความสะอาดตัวกรองบ่อยขึ้นถ้าคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีฝุ่น
อยู่เต็มถัง

ด้ำมดูดถอดออก
กดปุ่มสีแดงเพื่อปลดด้ามดูดที่อยู่ด้านบนของด้ามดูด และดึงด้ามดูด
ออกจากถังเก็บฝุ่น

เทฝุ่นทิ้ง
ถือเครื่องดูดฝุ่นไว้เหนือถังขยะ 

กดปุ่มสีแดงเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น ระวังอย่ากดโดนปุ่มเปิด/ปิด ฝาที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่นจะ
เปิดออก และฝาครอบจะเลื่อนลงมาจากถังเพื่อดันฝุ่นในถังออกมา

ถ้าถังเก็บฝุ่นไม่เปิดออก ตรวจสอบว่ากดปุ่มเปิดฝาถังเก็บฝุ่นลงจนสุด

วิธีถอดถังออกเพื่อเทฝุ่นทิ้ง
หากไม่ได้เทฝุ่นออกจากถังให้หมด ให้ถอดถังออกมาแล้วเทฝุ่นทิ้ง

กดปุ่มสีแดงที่อยู่บนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่น
ออกจากร่องยึด

ลดกำรสัมผัสกับฝุ่น
หุ้มถังเก็บฝุ่นให้มิดชิดด้วยถุงกันฝุ่นในขณะเททิ้ง จากนั้นน�าถังเก็บฝุ่นออกจากถุงอย่าง
ระมัดระวัง ปิดปากถุงให้สนิทแล้วน�าไปทิ้ง

ประกอบเครื่องของคุณกลับคืน
หากคุณถอดถังเก็บฝุ่นออกมา เลื่อนกลับเข้าที่ตามแนวร่องยึด โดยตรวจสอบว่าถังเก็บฝุ่น
และฝาปิดนั้นอยู่กับที่แน่นหนาดี

ดันฐานล่างของถังขึ้นด้านบน จนตัวถังและฝานั้นคลิกลงล็อก ต่อด้ามดูดกลับคืน

การท�าความสะอาดถงัเก็บฝุ่น

อย่าน�าชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ายาซักผ้า น�้ายาขัด
เงา หรือน�้ายาปรับอากาศ

ท�ำควำมสะอำดถังเก็บฝุ่น
หากจ�าเป็นต้องท�าความสะอาดถังเก็บฝุ่น ให้เทสิ่งที่อยู่ภายในออกตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“การทิ้งฝุ่นจากถัง”

กดปุ่มสีแดงที่อยู่บนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่น
ออกจากร่องยึด

ท�าความสะอาดถังด้วยผ้าเปียกหมาดๆ เท่านั้น

ตรวจสอบว่าถังและขอบยางนั้นแห้งสนิทดีก่อนจะประกอบกลับคืน

ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้ำที่
สอดแกนเข้ากับร่องยึดถังเก็บฝุ่น

ปิดถังด้วยการดันฐานล่างของถังขึ้นด้านบน จนตัวถังและฝานั้นคลิกลงล็อก

เครื่องหมาย MAX บนถังเก็บฝุ่นของเครื่องแสดง
ให้ทราบว่าไม่ควรมีฝุ่นเกินระดับเครื่องหมาย MAX 
ในขณะที่เครื่องอยู่ในระดับองศาปกติระหว่างการ
ใช้งาน

ภาพแสดงขณะเทฝุ่นทิ้ง
ลงในถุง โดยมีภาพแสดง
ให้เห็นว่าต้องระมัดระวัง
ไม่กดไกเหนี่ยวในขณะเท
ฝุ่นทิ้ง

ภาพถังเก็บฝุ่นสองภาพ
ที่มีลูกศรแสดงให้เห็น
ฝาถังขณะก�าลังปิดและ
เครื่องหมายคลิก และถัง
เก็บฝุ่นขณะดันขึ้นด้านบน
พร้อมเครื่องหมายคลิกอีก
อันหนึ่ง

ถังเก็บฝุ่นถูกถอดออก และต�าแหน่งของปุ่มกดปล่อยถังอยู่ด้าน
ใต้ของร่องยึดถังเก็บฝุ่น

ถังเก็บฝุ่นถูกดันกลับเข้าที่
บนร่องยึด



การล้างท�าความสะอาดตัวกรอง

ล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพการท�างานให้อยู่ในระดับสูงสุด

ตรวจสอบว่าตัวกรองนั้นแห้งสนิทดีก่อนจะประกอบกลับเข้าที่

หมุนเกลียวถอดตัวกรองออกมำ
อย่าน�าชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ายาซักผ้า น�้ายาขัดเงา หรือน�้ายา
ปรับอากาศ

หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง

ก่อนที่จะล้างตัวกรอง เคาะฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกเบาๆ ลงในถังขยะ

ล้ำงท�ำควำมสะอำดตัวกรอง
ล้างด้านนอกตัวกรอง ใช้นิ้วถูเพื่อก�าจัดสิ่งสกปรกออก

ค่อยๆ ล้างด้านในของตัวกรอง โดยปล่อยให้น�้าไหลผ่านตัวกรอง

ท�าซ�้าขั้นตอนนี้จนน�้าที่ล้างตัวกรองใสสะอาด

สะบัดน�้ำออก แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
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เทน�้าในตัวกรองทิ้งและสะบัดแรงๆ เพื่อไล่น�้าที่ค้างอยู่

สะบัดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีน�้ากระเด็นออกมาจากตัวกรอง

วางตัวกรองโดยหงายด้านล่างขึ้น ดังภาพที่แสดง

วางผึ่งตัวกรองเอาไว้ให้แห้งในที่ที่อุ่นและอากาศไหลเวียนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

อย่าน�าตัวกรองไปใส่ในเครื่องปั่นผ้า ไมโครเวฟ หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

สิ่งส�าคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนน�ากลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจเสียหายได้ หากใช้งาน
ขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น

ใส่ตัวกรองกลับเข้ำที่
ในการใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ เลื่อนเข้าไปในด้ามจับ จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาจนคลิกลงล็อก

คุณอาจจ�าเป็นต้องล้างตัวกรองบ่อยขึ้น หากคุณดูดฝุ่นผงขนาดเล็กมาก ใช้โหมด Max เป็นประจ�า 
หรือใช้งานในขณะที่ถังใส่ฝุ่นเต็ม

ตัวกรองในต�าแหน่งตั้งตรง โดยวางปลายฝั่งที่
กว้างกว่าไว้บนฝ่ามือ น�้าไหลจากก๊อกเข้าไปทาง
ปลายฝั่งแคบ

ตัวกรองพร้อมมือปิด
ปลายฝั่งที่เปิดอยู่เอาไว้ 
และมีลูกศรแสดงท่าทาง
การเขย่า

วางตัวกรองทิ้งไว้ให้แห้ง โดยให้ตัว
กรองแบบพับทบหงายขึ้นด้านบน



การล้างหวัแปรง

เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างท�าความสะอาดหัวแปรงเป็นประจ�า

ถอดหัวแปรงออก

clikclik
อย่าน�าชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ายาซักผ้า น�้ายาขัดเงา 
หรือน�้ายาปรับอากาศ

กดปุ่มถอดหัวดูดท�าความสะอาดเพื่อถอดออกจากด้ามดูด

ดึงหัวแปรงออกจากฝาปิด แล้ววางฝาปิดแยกไว้ต่างหาก ห้ามน�าไปล้าง

ล้ำงหัวแปรงและผึ่งไว้ให้แห้ง
น�าหัวแปรงไปล้างด้วยน�้าก๊อกอุณหภูมิปกติ และถูเบาๆ เพื่อก�าจัดเศษขนหรือเศษฝุ่น 
ล้างจนกว่าน�้าที่ไหลออกมาจะใสสะอาด

ตั้งหัวแปรงและวางผึ่งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท

ใส่หัวแปรงกลับเข้ำที่

clik

clik

ตรวจสอบว่าหัวแปรงแห้งสนิทก่อนน�ากลับไปใส่เข้าที่

หัวแปรงแต่ละอันนั้นถูกออกแบบมาให้ใส่ได้ในต�าแหน่งของฝาปิดที่ก�าหนดไว้ ดังนั้นแถบ
แปรงทั้งสองจึงต้องอยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง เลื่อนหัวแปรงที่ประกอบแล้วกลับเข้าไปในหัว
ดูดท�าความสะอาด

กดฝาปิดให้ลงล็อกในต�าแหน่งปิด

ฝาครอบหัวดูดท�าความสะอาดนั้นไม่สามารถล้างได้ และควรเช็ดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน
เท่านั้น

clikclik

ต�าแหน่งของปุ่มถอดหัวแปรงอยู่ที่ด้านบนของหัวดูด
ท�าความสะอาด และสามารถเลื่อนหัวแปรงออกมาได้
จากฝั่งเดียวกัน

หัวจุกบนฝาปิดนั้นอยู่ทั้งสอง
ด้านของจุดกึ่งกลางที่ล็อกเข้า
กับหัวดูดท�าความสะอาด  
หัวจุกด้านหนึ่งจะใหญ่กว่าอีก
ด้านหนึ่ง และปลายของแถบ
แปรงนั้นจะใส่ได้พอดีกับหัวจุก
ที่มีขนาดเท่ากันเท่านั้น 



การท�าความสะอาดหวัดูดฝุ่น

อย่าน�าชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ายาซักผ้า 
น�้ายาขัดเงา หรือน�้ายาปรับอากาศ

เช็ดท�าความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน โดยไม่ให้สัมผัสโดนปลายหัวต่อ

ตรวจสอบว่าเครื่องมือแห้งสนิทก่อนใช้งาน

หัวดูดปำกแคบพร้อม
ไฟส่อง

หัวดูด 2 in 1 หัวดูดส�ำหรับบนโต๊ะ



การแก้ปญัหาการอุดตัน

หากเครื่องตรวจพบปัญหาการอุดตัน มอเตอร์จะสั่น 6 ครั้ง ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถใช้เครื่อง
ดูดฝุ่นได้จนกว่าจะแก้ปัญหาการอุดตัน

หากคุณพยายามใช้งานเครื่องในขณะที่มอเตอร์ก�าลังสั่น เครื่องจะหยุดการท�างานโดย
อัตโนมัติ

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลง ก่อนส�ารวจหาสิ่งอุดตัน และเพื่อความปลอดภัย โปรดระวังอย่าไป
สัมผัสโดนปุ่มเปิด/ปิด

ถอดเครื่องออกจากที่ชาร์จก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน 
ระวังอย่าไปสัมผัสโดนปุ่มเปิด/ปิด และระมัดระวังวัตถุมีคม

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลง ก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน

อย่าใช้งานเครื่องในขณะตรวจสอบสิ่งอุดตัน เนื่องจากอาจท�าให้บาดเจ็บได้

ถอดถังเก็บฝุ่นออก
แล้วตรวจสอบหาสิ่งอุด
ตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่จุดลมเข้า ซึ่งอยู่ทาง
ขวาของตัวเครื่อง ต�่า
ลงมาจากจุดที่ถังเก็บ
ฝุ่นเชื่อมต่อเข้ากับตัว
เครื่องหลักเล็กน้อย ถอดด้ามดูดออกจากตัวเครื่อง 

แล้วตรวจสอบหาสิ่งอุดตันทั้งสอง
ฝั่งของด้ามดูด

ตรวจสอบหาสิ่งอุดตันที่
ปลายตัวกรองและปลาย
ถังเก็บฝุ่นของตัวเครื่อง

หงายหัวดูดท�าความสะอาดขึ้นมา
ดูเพื่อตรวจสอบสิ่งกีดขวางที่หัว
แปรงหรือท่อลมเข้า

น�าสิ่งกีดขวางออกจากหัวแปรง



การดูแลอุปกรณ์

เพื่อให้เครื่องท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ คุณควรท�าความสะอาดเป็นประจ�าและ
คอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน

กำรดูแลอุปกรณ์
หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดท�าความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ตรวจสอบสิ่งอุดตันในหัวดูดท�าความสะอาด อุปกรณ์ และตัวเครื่องหลัก

ล้างท�าความสะอาดตัวกรองเป็นประจ�า แล้วตากให้แห้งสนิท

อย่าใช้น�้ายาซักฟอกหรือน�้ายาขัดเงาเพื่อท�าความสะอาดเครื่องของคุณ

กำรดูแลรักษำแบตเตอรี่
เพื่อให้แบตเตอรี่ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด Eco หรือ Med

เครื่องของคุณจะไม่ท�างานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต�่ากว่า 5°C (41°F) ระบบนี้
ออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่

หมำยเลขประจ�ำตัวเครื่อง
คุณสามารถลงทะเบียนเครื่องดูดฝุ่นของคุณได้ด้วยหมายเลขประจ�าตัวเครื่องที่อยู่ด้าน
ล่างของเครื่อง

คุณจะพบหมายเลขประจ�าตัวเครื่องได้บนเครื่องดูดฝุ่น แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ ใช้หมายเลข
ประจ�าตัวเครื่องของคุณเพื่อลงทะเบียน
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