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Dyson V12 detect™ slim

คู่มือผูใ้ ช้

ภาพมุ ม มองด้านบนของ
Dyson V12 detect™ slim
แสดงหัวดูด ฝุ่ น ด้า มดูด
ถัง เก็บฝุ่ น และตัว เครื่องหลัก

สารบัญ
ภายในกล่อง
เริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอ LCD
การชาร์จเครือ
่ ง
การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้
การดูแลรักษาพื้น
การทิ้งฝุ่นจากถัง

การท�ำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตัน
การล้างท�ำความสะอาดตัวกรอง
การล้างหัวแปรง Laser Slim Fluffy™
การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดเก็บเส้นผม
การดูแลอุปกรณ์

ภายในกล่อง
เครื่องของคุณจะมาพร้อมหัวดูด ท�ำความสะอาดจ�ำนวนหนึ่ ง หัว หรือ
มากกว่านั้ น แต่จ ะไม่ได้รวมหัวดูด ทุกประเภทที่ปรากฏในคู่ มือนี้

หัวดูดท�ำความสะอาด Laser Slim Fluffy™
เลเซอร์ที่ ท�ำ มุ มอย่างแม่นย�ำพร้อมส่อง
แสงเพื่อ แสดงให้ เ ห็ น ฝุ่ น ที่คุณไม่ เ คย
มองเห็ นบนพื้น แข็ ง

เครื่องดูดฝุ่ น

ด้ามดูด

หัวดูดท�ำความสะอาด Direct Drive
ท�ำความสะอาดพรมและพื้น แข็ ง
ได้อย่างล�้ำลึก

แบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนส�ำรอง

ที่ชาร์จ
ชาร์จ เครื่องดูด ฝุ่ นของคุณ
ทั้ง แบบใช้ และไม่ใช้ แ ท่นชาร์จ

แท่น ติดผนั ง
ชาร์จ เครื่องดูด ฝุ่ นของคุณ
ทั้ง แบบใช้ และไม่ใช้ แ ท่นชาร์จ

หัวดูดบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในชุด
คุณสามารถซื้อ หัวดูด เพิ่ม เติ มได้ ที่ www.dyson.co.th

หัวดูด 2 in 1
หัวดูดสองแบบในหัว เดียว
ที่รวมหัวดูดปากกว้างเข้า
กับ แปรงปัด ฝุ่ น เพื่อสลับใช้
งานการดูด ท�ำความสะอาด
และปัด ฝุ่ น ทั้งในบ้านและใน
รถของคุณ

หัวดูดปากแคบ
ออกแบบมาเพื่อการ
ท�ำความสะอาดเฉพาะจุดใน
บริเวณขอบมุ ม และซอกแคบ
ที่ เข้าถึงยาก

สายดูดเพิ่มความยาว
เพิ่มความยาวสู งสุด 61 ซม.
ให้กับ หัวดูด ทุกประเภท
เพื่อการท�ำความสะอาด
บริเวณที่สู ง หรือที่ ต�่ำในบ้าน
หรือในรถของคุณ

หัวดูดเก็บ เส้น ผม
แถบแปรงทรงกรวยป้องกัน
การม้วนพันสามารถม้วน
เส้น ผมให้ หลุดออกไปที่
ถัง เก็บฝุ่ น หัวดูดติดตั้ง
มอเตอร์ส�ำหรับ ท�ำความ
สะอาดในพื้น ที่ขนาดเล็ก

หัวต่อส�ำหรับ เข้าถึงที่ต�่ำ
โค้งงอได้ส ะดวกส�ำหรับดูด
บริเวณที่อยู่ข้างใต้ ออกแบบ
มาเพื่อการท�ำความสะอาด
ที่ ทั่วถึงยิ่ งขึ้นโดยเฉพาะ
บริเวณใต้ เฟอร์นิ เ จอร์ ด้วย
การปรับองศาด้า มดูดสู งสุด
90 องศา

แปรงปัดฝุ่ นขนนุ่ ม
หัวดูด ที่ มาพร้อมกับขน
แปรงไนลอนอ่อนนุ่ ม
เพื่อช่วยในการดูด ฝุ่ น
บนสิ่ งของและพื้น ผิว ที่
บอบบางเป็นพิเ ศษ

แปรงดูดฝุ่ น ฝั ง แน่น
ขนแปรงไนลอนแข็ ง
ขจัดสิ่ งสกปรกที่ ฝั ง แน่ นบน
พื้นพรม บริเวณที่ มีการเดิน
ผ่านไปมาบ่อยๆ และภายใน
รถยนต์

หัวต่อส�ำหรับดูดฝุ่นที่อยู่สู ง
บิด เปลี่ยนต�ำ แหน่ งองศา
ของหัวดูด ท�ำความสะอาด
เพื่อให้ ง่ายต่อการท�ำความ
สะอาดในจุด ที่อยู่สู ง ยากที่
จะเอื้อมถึง

หัวดูดฝุ่ น ที่นอน
ก�ำจัด ฝุ่ น สิ่ งสกปรก และ
สารก่อภู มิ แพ้ จากฟูกที่นอน
และเฟอร์นิ เ จอร์บุนวม

คลิปยึดด้ามดูด

หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง
หัวดูดปากแคบพร้อมไฟ
LED ช่วยให้ คุณ ท�ำความ
สะอาดและมองเห็ น ฝุ่ นใน
ที่ มืด และแคบได้

เริม
่ ต้นใช้งาน
ต�ำ แหน่ งของปุ่ มตัว เลือกบนหน้าจอที่
ตัวกรองด้านท้ายตัว เครื่อง

โหมดพลังงาน
เครื่องของคุณ มี 3 โหมดพลังงานส�ำ หรับการใช้ งานที่
แตกต่างกัน เปลี่ยนโหมดพลังงานอย่างรวดเร็วด้วยปุ่ ม เดียว

หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Eco พร้อม
แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ ม เป็นสี เขียวเพื่อ แจ้งให้
ทราบว่า เป็นโหมดที่ใช้ งานแบตเตอรี่ได้นาน
ที่สุดจากทั้ง 3 โหมด

ภาพแสดงการเชื่อมต่อด้า มดูด เข้ากับ
ตัว เครื่องหลัก โดยให้ ปุ่ มปล่อยด้า มดูด
อยู่ในระนาบเดียวกับด้านบนสุดของ
ตัว เครื่องหลัก

โหมด Eco
ให้ระยะเวลาใช้ งานสู งสุด เพื่อการท�ำความสะอาด
ทั่ว ทุกจุดของบ้านได้นานยิ่ งขึ้น

หน้าจอทั้งสองแสดงเครื่องในโหมด Auto
และโหมด Med พร้อมแบตเตอรี่ที่ แสดงเป็น
สี ฟ้ า เพื่อ แจ้งให้ ทราบว่า เป็นโหมดที่ใช้ งาน
แบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาปานกลาง
โหมด Auto และ Med
โหมดที่สร้างสมดุลระหว่างแรงดูด และระยะเวลาใช้ งานสู งสุด
ต่อ หัวดูด ท�ำความสะอาด หรือ หัวดูด เก็บ เส้น ผมแล้ว เริ่มใช้
งานในโหมด Auto เพื่อปรับระดับ แรงดูดให้ ตอบสนองกับ
ปริมาณฝุ่ นโดยอัตโนมัติ

หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Boost พร้อม
แบตเตอรี่ที่ แสดงเป็นสี แ ดงเพื่อ แจ้งให้ ทราบ
ว่า เป็นโหมดที่ใช้ งานแบตเตอรี่ได้ในระยะ
เวลาสั้น ที่สุดจากทั้ง 3 โหมด
โหมด Boost
โหมดที่ออกแบบมาเพื่อท�ำความสะอาดฝุ่ น ที่
ฝั งลึกอยู่บนพื้น แบบเฉพาะจุดได้อย่างล�้ำลึก
ลูกศรแสดงให้ เ ห็ นว่าปลาย
ด้า มดูด เชื่อมต่อกับ หัวดูด
ท�ำความสะอาด
เปิดและปิดเลเซอร์
เลื่อนสวิตช์ ที่อยู่บนหัวดูด ท�ำความสะอาด
เพื่อ เปิด หรือปิด เลเซอร์
เลเซอร์ ที่ใช้ มีก� ำ ลัง แสงในระดั บ 1 จึ ง
ปลอดภั ย ส� ำ หรับ สั ตว์ เ ลี้ ย งและมนุ ษ ย์
โปรดหลีก เลี่ ย งการจ้ องมองไปที่
ล� ำ แสงโดยตรง

หน้าจอที่อยู่ด้านท้ายตัว เครื่องหลัก
แสดงกราฟสรุปขนาดและจ�ำนวน
ของอนุ ภาคฝุ่ น

วัดขนาดฝุ่ นละอองที่ เล็กจนมอง
ด้วยตาเปล่าไม่ เห็น
เซ็น เซอร์เพียโซมี ห น้า ที่วัดขนาดและนับ
จ�ำนวนอนุ ภาคฝุ่ นในท่อดูดอย่างต่อ เนื่อง
เพีย งต่อ หัวดูด ท�ำความสะอาด หรือ หัวดูด
เก็บ เส้น ผมแล้ว เริ่มใช้ งานในโหมด Auto
เพื่อ เพิ่มพลังดูดโดยอัตโนมัติในเวลาที่จ�ำ เป็น

หน้าจอ LCD
หน้าจอ LCD แสดงข้อมูลการนับอนุ ภาคต่างๆ และการท�ำงาน เช่น โหมดการท�ำความ
สะอาดที่ใช้ งานอยู่ ระยะเวลาใช้ งานที่ เ หลือ ข้อมูลส�ำ หรับการดู แลรักษาตัวกรองและ
การอุดตัน ภายในเครื่อง

เมนูการตั้งค่า
ควบคุ มการตั้งค่า เครื่องดูด ฝุ่ นของคุณโดยใช้ปุ่ มกด หากต้องการเข้าไปที่ เ มนูการตั้งค่า
กดปุ่ มค้างไว้จนหน้าจอเมนูปรากฏขึ้น แตะเพื่อ เลื่อนดูตัว เลือกต่างๆ ที่ มี

ภาพแสดงการกดปุ่ ม
ตัว เลือกบนหน้าจอ

การนับอนุ ภาคและกราฟ
คุณสามารถเลือกเปิด หรือปิดการวัดขนาดและนับจ�ำนวนอนุ ภาคได้ โดยการปิดการวัด
ขนาดและนับจ�ำนวนอนุ ภาคจะเป็นการหยุดการปรับระดับ แรงดูดอัตโนมัติของเครื่อง
และปิดกราฟแสดงผล

ปรับความไวของพลังดูดแบบตอบสนอง
ใช้ปุ่ มตัว เลือกเพื่อ เปลี่ยนระดับความไวในการนับอนุ ภาค ซึ่ งจะเป็นการเปลี่ยนระดับ
การตอบสนองต่ออนุ ภาคฝุ่ นโดยอัตโนมัติของเครื่อง
ศึกษาข้อมูล เพิ่ม เติ มส�ำหรับ เครื่องของคุณ ให้ เข้าไปที่: www.dyson.co.th/th-TH/support/support

เปลี่ยนภาษา
ในการเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอของคุณ กดปุ่ มค้างไว้จนรายการภาษาปรากฏขึ้น ปล่อยมือ
ออกจากปุ่ ม
แตะที่ปุ่ ม เพื่อ เลื่อนดูรายการภาษาไปจนถึงภาษาที่คุณ ต้องการ กดปุ่ มค้างไว้จนสิ้นสุดการ
นับถอยหลัง
เครื่องหมายถูกสี เขียวจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อ แสดงว่าคุณ เลือกภาษาส�ำ เร็จ แล้ว
หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ ปล่อยปุ่ มกดในระหว่างนับถอยหลัง

จากสองหน้าจอที่ปรากฏ หน้า
จอแรกแสดงรายการภาษา และ
ถัดไปเป็น หน้าจอเครื่องหมายถูก
ที่ แสดงให้ ทราบว่าได้ เ ปลี่ยน
ภาษาเรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้ง เตือน
คุณสามารถปิดการสั่น แจ้ง เตือนของมอเตอร์ได้ โดยมอเตอร์ของคุณจะหยุดสั่น แต่ข้อมูล
การแจ้ง เตือนจะยั งคงแสดงบนหน้าจอ LCD เมื่อ เครื่องของคุณ ต้องได้รับการดู แล
การปิดการแจ้ง เตือนจะไม่ปิดการสั่น แจ้ง เตือนการอุดตัน เพื่อช่วยให้ มั่นใจได้ว่าคุณจะ
จัดการปัญ หาการอุดตัน และป้องกัน ความเสีย หายที่อาจเกิดกับ เครื่อง
แตะเพื่อ เลื่อนดู เ มนูการตั้งค่า เลือกตัว เลือก “การแจ้ง เตือน”
เลื่อนเพื่อ เลือกเปิด หรือปิด กดปุ่ มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลัง และเครื่องหมายถูก
ปรากฏบนหน้าจอ หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ ปล่อยปุ่ มกดในระหว่างนับถอยหลัง

หน้าจอแสดงสามเหลี่ย ม
สี เ หลืองเพื่อสื่อถึงการ
แจ้ง เตือน

การนับถอยหลังระยะเวลาใช้ งาน
เมื่อต้องชาร์จ แบตเตอรี่ เครื่องของคุณจะสั่นสามครั้ง และไอคอนแจ้งว่าระยะเวลาใช้ งาน
เหลือน้อยจะปรากฏที่ ห น้าจอ
เมื่อ แบตเตอรี่ของคุณ หมด ไอคอนแจ้ง เตือนสี แ ดงจะปรากฏที่ ห น้าจอ

เมื่อ เปิดใช้ งานการนับอนุ ภาคและกราฟขณะใช้ งานในโหมด Boost เมื่อระยะเวลาใช้ งาน
เหลือน้อยจะมีการแจ้ง เตือนปรากฏเป็นสี เ หลืองและสี แ ดง
หน้าจอพร้อมระยะเวลา
แบตเตอรี่ที่ เ หลือ แสดงเป็น
ตัว เลขและแบตเตอรี่ที่ มีอยู่
ครึ่ง หนึ่ ง

หน้าจอสี แ ดงพร้อมไอคอนรูป
ปลั๊กไฟเสียบกับ แหล่งจ่ายไฟ
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ นว่า แบตเตอรี่
หมดและต้องน�ำไปชาร์จ

สุขภาพแบตเตอรี่
เพื่อให้ แ บตเตอรี่ท�ำงานได้อย่างเต็ มประสิ ท ธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด
Eco หรือโหมด Auto/Med

สุขภาพแบตเตอรี่ที่ แสดง
บนหน้าจอแบตเตอรี่

การแจ้ง เตือน
การแจ้ง เตือนที่คุณอาจพบเห็ น เช่น

ไอคอนแจ้ง เตือนที่
เขียนว่าชาร์จให้ เ ต็ ม
ก่อนใช้ งานครั้ง แรก

ตัวกรอง – ใส่ตัวกรองไม่ลงล็อกหรือต้องท�ำความสะอาด
การอุดตัน – เครื่องดูด ฝุ่ นของคุณอาจมีปัญ หาการอุดตัน ที่ ต้องแก้ไข

ไอคอนแจ้ง เตือนที่
เขียนว่าช่องลมมี
สิ่ งอุดตัน

ไอคอนแจ้ง เตือนที่
เขียนว่าจ�ำ เป็น ต้อง
ล้างตัวกรอง

ไอคอนแจ้ง เตือนที่ เขียน
ว่าตัวกรองปิด ผนึกไม่
แน่ นสนิ ท

ออกจากเมนูการตั้งค่า
หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่า แตะเพื่อ เลื่อนดู เ มนู ตัว เลือก เลือก “ออกจากเมนู”

หน้าจอที่ เขียนว่าออก
จากเมนู และไอคอน
ย้อนกลับ

การชาร์จเครือ
่ ง

ที่ชาร์จ เชื่อมต่อกับ แหล่งจ่าย
ไฟด้วยแท่น ติด ผนั ง

คุณ ควรชาร์จ เครื่องดูด ฝุ่ น เครื่องใหม่ให้ เ ต็ มก่อนใช้ งานเป็น ครั้ง แรก และหลังการท�ำความ
สะอาดทุกครั้ง นั่ น เป็น เพราะว่าอัลกอริทึ มของแบตเตอรี่และระบบเฝ้าติดตามนั้ น มีการ
“เรียนรู้” อยู่ เสมอตลอดเวลาการใช้ งาน และการชาร์จ แบตเตอรีใ่ ห้ เ ต็ มช่วยให้ระบบสามารถ
ค�ำนวณและแสดงเวลาการใช้ งานที่ เ หลือได้อย่างแม่นย�ำยิ่ งขึ้น

เสียบชาร์จโดยตรงหรือผ่านแท่นชาร์จ
ไฟ LED สี ฟ้ า ทั้งสองข้างของแบตเตอรี่จ ะกระพริบในขณะชาร์จ
เมื่อ แบตเตอรี่เ ต็ ม แล้ว ไฟ LED ทั้งสองจะสว่างนาน 5 วินาที
แบตเตอรี่ของคุณจะชาร์จ เต็ ม เมื่อ หน้าจอแสดง 100%
เครื่องของคุณจะไม่ ท�ำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณ หภู มิรอบตัวต�่ำกว่า 5°C (41°F)
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้ง มอเตอร์และแบตเตอรี่

ที่ชาร์จ เชื่อมต่อจากแหล่งจ่าย
ไฟโดยตรงเข้ากับด้านหน้าของ
แบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้
หากคุณ มี แ บตเตอรี่แ บบถอดใส่ได้ก้อนส�ำรอง เราแนะน�ำให้ คุณสลับใช้ งานกับ แบตเตอรี่
หลัก เพื่อรักษาประสิ ท ธิภาพในการใช้ งานให้ คงที่

การถอดแบตเตอรี่
กดปุ่ มถอดแบตเตอรี่บนด้า มจับ แล้วดึง แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง
ท�ำการชาร์จ แบตเตอรี่

การใส่ แบตเตอรี่กลับคืน
ถือ แบตเตอรีใ่ ห้ ตรงกับด้า มจับ แล้วสอดเข้าไป ดันให้สุดจนคลิกลงล็อก

การดูแลรักษาพื้น
ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวดูด ท�ำความสะอาดหรืออุปกรณ์ เสริมสะอาดดี และไม่ มี เ ศษ
วัตถุ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสีย หาย
ก่อนดูด ฝุ่ น ที่พื้น หรือพรมของคุณ โปรดดูค�ำ แนะน�ำการท�ำความสะอาดจากผู้ ผลิต
หัว แปรงของเครื่องดูด ฝุ่ นอาจท�ำให้ พรมหรือพื้นบางประเภทเสีย หาย พรมบางชนิ ดอาจ
ขาดลุ่ยได้ ห ากใช้ หัว แปรงแบบหมุนได้ในการท�ำความสะอาด ในกรณี ดังกล่าว เราแนะน�ำให้
ดูด ฝุ่ นโดยใช้ หัวดูด แบบไม่ มี มอเตอร์และปรึกษากับผู้ ผลิตพื้นของคุณ

ลูกศรแสดงต�ำแหน่ งของปุ่ มถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ถอดออกมา
จากด้า มจับ เมื่อกดปุ่ ม จากนั้ นใส่ แ บตเตอรี่กลับ เข้าไปที่ฐานด้า มจับ
แล้วคลิกให้ลงล็อก

การทิ้งฝุ่นจากถัง
ทิ้ง ฝุ่ นจากถังในทัน ที ที่ ฝุ่ นสะสมถึงระดับสู งสุด (MAX) และอย่าดูด ฝุ่ นจนเต็ มถัง การใช้ งาน
เครื่องในขณะที่ ฝุ่ น มีปริมาณมากกว่า เส้นระดับสู งสุด (MAX) อาจส่ ง ผลต่อประสิ ท ธิภาพ
และอาจจ�ำ เป็น ต้องล้างตัวกรองบ่อยครั้งขึ้น
การดูด ฝุ่ นจนเต็ มถังอาจส่ ง ผลให้การอ่านค่าคลาดเคลื่อนบนกราฟแสดงจ�ำนวนอนุ ภาค

เครื่องหมาย MAX บนถัง เก็บฝุ่ น
ของเครื่องแสดงให้ ทราบว่าไม่
ควรมี ฝุ่ น เกินระดับ เครื่องหมาย
MAX ในขณะที่ เ ครื่องอยู่ในระดับ
องศาปกติระหว่างการใช้ งาน

ถอดด้ามดูด
กดปุ่ มถอดด้า มดูดสี แ ดงที่อยู่ด้านบนของตัวด้า ม แล้วดึงด้า มดูดออกจากถัง เก็บฝุ่ น

เทฝุ่ นออก

ภาพแสดงขณะเทฝุ่ น ทิ้งลง
ในถุง โดยมีภาพแสดงให้
เห็ นว่าต้องระมัดระวังไม่ให้
เหนี่ยวไกดูด ฝุ่ นในขณะเท
ฝุ่ น ทิ้ง

ถือ เครื่องไว้ เ หนือถังขยะ โดยหั นไปทางด้านล่าง
ดันปุ่ มปล่อยถัง เก็บฝุ่ นสี แ ดงออกไปจนสุด ถังจะเลื่อนลง พร้อมท�ำความสะอาดฝาครอบไปพร้อมกัน
จากนั้ นฐานของถัง เก็บฝุ่ นจะเปิดออก
ฐานของถัง เก็บฝุ่ นจะไม่ เ ปิดออก หากไม่ได้ดันปุ่ มปล่อยถัง เก็บฝุ่ นสี แ ดงออกไปจนสุด

ลดการสั มผัสกับฝุ่ น
คลุ มปากถัง เก็บฝุ่ นให้ มิดชิดด้วยถุงกัน ฝุ่ นในขณะเทฝุ่ น ทิ้ง จากนั้ น น�ำถัง เก็บฝุ่ นออกจากถุง
อย่างระมัดระวัง ปิดปากถุงให้สนิ ท แล้วน�ำไปทิ้ง

ปิดถัง เก็บฝุ่ น
ดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถัง และฐานคลิกลงล็อกเข้า ที่

ฝาปิดถัง เก็บฝุ่ นจะปิดลงด้วยเสีย ง
ดังคลิก และจะดังอีกคลิก เมื่อถังถูก
ดันขึ้น ด้านบนกลับ เข้า ที่ เรียบร้อย

การท�ำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
ถอดถัง เก็บฝุ่ น
หากจ�ำ เป็น ต้องท�ำความสะอาดถัง เก็บฝุ่ น ให้ เ ทฝุ่ น ทิ้งตามขั้น ตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การทิ้ง ฝุ่ นจากถัง”

ถัง เก็บฝุ่ นถูกถอดออก และ
ต�ำ แหน่ งของปุ่ มกดปล่อยถังอยู่
ด้านใต้ของร่องยึดถัง เก็บฝุ่ น

กดปุ่ มสี แ ดงบนร่องยึดถัง เก็บฝุ่ น เพื่อปลดถัง เก็บฝุ่ น จากนั้ น เลื่อนเพื่อถอดถัง เก็บฝุ่ นออกจากร่องยึด
ท�ำความสะอาดถังด้วยผ้า เปียกหมาดๆ เท่านั้ น
ตรวจสอบว่าถัง และขอบยางนั้ น แห้ งสนิ ทดีก่อนจะประกอบกลับคืน

ใส่ถัง เก็บฝุ่ นกลับ เข้าที่
สอดแกนเข้ากับร่องยึดถัง เก็บฝุ่ น
ปิดถังด้วยการดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถัง และฐานคลิกลงล็อกเข้า ที่
ถังของคุณไม่ เ หมาะกับการล้างด้วยเครื่องล้างจาน และไม่ แ นะน�ำให้ใช้น�้ำยาซักผ้า น�้ำยาขัด เงา
หรือน�้ำหอมปรับอากาศ เนื่องจากอาจท�ำให้ เ ครื่องเสีย หาย

ถัง เก็บฝุ่ นถูกดันกลับ
เข้า ที่บนร่องยึด

การแก้ปญ
ั หาการอุดตัน
ถอดเครื่องออกจากที่ชาร์จก่อนตรวจสอบสิ่ งอุดตัน
ระวังอย่า เหนี่ยวไกดูด ฝุ่ น และระมัดระวังวัตถุ มีค ม
วางเครื่องทิ้งไว้ให้ เย็นลง ก่อนตรวจสอบสิ่ งอุดตัน
อย่าใช้ งานเครื่องในขณะตรวจสอบสิ่ งอุดตัน เนื่องจากอาจท�ำให้ บาดเจ็บได้

ถอดถัง เก็บฝุ่ นออก แล้วตรวจสอบ
หาสิ่ งอุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ที่
ท่อดูดลมเข้า ซึ่ งอยู่ ทางขวาของ
ตัว เครื่อง ต�่ำลงมาจากจุด ที่ถัง เก็บ
ฝุ่ น เชื่อมต่อ เข้ากับ ตัว เครื่องหลัก

ถอดถัง เก็บฝุ่ น และตรวจสอบการอุดตัน ที่ ตัว เครื่องดูด ฝุ่ น
ตรวจสอบว่า แก้ปัญ หาการอุดตัน แล้ว และชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบเข้า ที่ก่อนใช้ งาน
เครื่องดูด ฝุ่ น

หากเครื่องดูด ฝุ่ น ตรวจพบว่า มีการอุดตัน มอเตอร์จ ะเริ่มสั่น และคุณจะไม่สามารถ
ใช้ เ ครื่องดูด ฝุ่ นได้จนกว่าจะแก้ปัญ หาการอุดตันส�ำ เร็จ
หากคุณพยายามใช้ เ ครื่องในขณะที่ มอเตอร์ก�ำลังสั่น เครื่องจะตัดการท�ำงานโดย
อัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบหาสิ่ งอุดตันในตัว เครื่องหลัก ให้ถอดถัง เก็บฝุ่ นออกตามขั้น ตอน
ที่ระบุไว้ในหัวข้อการท�ำความสะอาดถัง เก็บฝุ่ น และก�ำจัดสิ่ งอุดตัน

ถอดด้า มดูดออกจากตัว
เครื่อง แล้วตรวจสอบหาสิ่ ง
อุดตัน ที่ปลายทั้งสองฝั่ ง
ของด้า มดูด

ในกรณี ที่ไม่สามารถก�ำจัดสิ่ งอุดตันได้ คุณอาจจ�ำ เป็น ต้องถอดหัว แปรงออกมาด้วย

ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นกลับ เข้า ที่ก่อนใช้ งานเครื่องดูด ฝุ่ น
การแก้ปัญ หาการอุดตันไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของคุณ

พลิกหัวดูด ท�ำความ
สะอาดเพื่อตรวจสอบว่า มี
สิ่ งใดกีดขวางที่ หัว แปรง
หรือท่อดูดลมเข้าหรือไม่

การล้างท�ำความสะอาดตัวกรอง
ล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพของพลังดูดให้อยูใ่ นระดับสู งสุด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับเครือ
่ งของคุณ ให้เข้าไปที:่ www.dyson.co.th/th-TH/support/support
ข้อมูลส�ำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนน�ำกลับเข้าไปใส่ในตัวเครือ
่ ง เครือ
่ งอาจเสียหายได้
หากใช้ งานขณะที่ตวั กรองยังเปียกชื้น

หมุน เกลียวถอดตัวกรองออกมา
หมุน ตัวกรองทวนเข็ มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง
ตัวกรองอยู่ ที่ด้านท้าย
ของตัว เครื่อง
เคาะไล่ฝุ่ นออกจากตัวกรอง
ก่อนที่จ ะล้างตัวกรอง เคาะฝุ่ น และสิ่ งสกปรกที่ ตกค้างอยู่ออกเบาๆ ลงในถังขยะ

ล้างท�ำความสะอาดตัวกรอง
ล้างท�ำความสะอาดโดยปล่อยให้ น�้ำอุ่นไหลผ่านตัวกรอง ใช้นิ้วถู ตัวกรองเบาๆ
เพื่อก�ำจัดสิ่ งสกปรกออก

เติมน�้ำและเขย่า
ใช้มือรองปลายด้านหนึ่ งของตัวกรองไว้
เติ มน�้ำอุ่นจากก๊อกใส่ในตัวกรองจนเต็ ม
น�ำ มืออีกข้างมาปิดปลายฝั่ งของตัวกรองที่ เ ปิดอยู่ แล้ว เขย่า แรงๆ เพื่อก�ำจัด ฝุ่ น
และสิ่ งสกปรกที่ ตกค้างอยู่
ท�ำซ�้ำขั้น ตอนนี้จนน�้ำที่ล้างตัวกรองใสสะอาด
เขย่าไล่น�้ำที่ค้างอยู่
เทน�้ำในตัวกรองทิ้ง และเขย่า แรงๆ เพื่อไล่น�้ำ ที่ค้างอยู่

จับ ตัวกรองฝั่ ง ที่ เ ป็นพลาสติก
แข็ ง แล้ว เคาะปลายอีกฝั่ ง หนึ่ ง
กับถังขยะ

วางตัวกรองในต�ำ แหน่ งตั้งตรง โดย
ให้ ปลายฝั่ ง ที่กว้างกว่าอยู่บนฝ่า มือ
เปิดน�้ำก๊อกให้ไหลผ่านลงไปทางปลาย
ฝั่ ง แคบ

ตัวกรองที่ มี มือปิดปลายฝั่ ง
ที่ เ ปิดอยู่ พร้อมลูกศรแสดง
ทิศทางในการเขย่า

มือข้างหนึ่ งจับ ตัวกรองไว้โดยหมุนปลายฝั่ ง
แคบลงพื้น ให้ หยดน�้ำกระเด็นออกจากตัวกรอง
และท�ำซ�้ำอีกครั้งโดยกลับปลายตัวกรองอีกฝั่ ง
ลงพื้น แล้ว เขย่า เพื่อไล่น�้ำที่ค้างอยู่

เขย่าตัวกรองในทิศทางขึ้น และลง
เขย่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่ มีน�้ำกระเด็นออกมาจากตัวกรอง

ผึ่ งตัวกรองให้ แ ห้ ง
วางผึ่ งตัวกรองเอาไว้ให้ แ ห้ งในที่ ที่อุ่น และอากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
อย่าน�ำ ตัวกรองไปใส่ในเครื่องปั่น ผ้า ไมโครเวฟ หรือวางไว้ใกล้ เ ปลวไฟ
ข้อมูลส�ำคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้ งสนิ ทก่อนน�ำกลับ เข้าไปใส่ในตัว เครื่อง เครื่องอาจ
เสีย หายได้ หากใช้ งานขณะที่ ตัวกรองยั ง เปียกชื้น

วางตัวกรองทิ้งไว้ให้ แ ห้ ง โดย
ให้ ตัวกรองฝั่ งพับ ทบหงายขึ้น
ด้านบน

การล้างหัวแปรง Laser Slim Fluffy™
หัวดูด ท�ำความสะอาด Laser Slim Fluffy™ มี หัว แปรงที่สามารถล้างท�ำความสะอาดได้
เพื่อคงประสิ ท ธิภาพสู งสุด ควรตรวจสอบและล้างท�ำความสะอาดหัว แปรงเป็นประจ�ำ
ตรวจดูให้ แ น่ใจว่าถอดเครื่องดูด ฝุ่ นออกจากแท่นชาร์จ แล้ว และระวังอย่า เหนี่ยวไกดูด ฝุ่ น

1
ต�ำแหน่ งของฝาปิดอยู่
ที่ด้านข้างของหัวดูด
ท�ำความสะอาด ดันส่วนนี้
ขึ้น เพื่อปลดล็อกหัว แปรง
ห้ า มน�ำ ฝาปิดไปล้าง

1
2
2

ถอดหัวแปรงออก
อย่าน�ำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูด ฝุ่ นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ำยาซักผ้า น�้ำยา
ขัด เงา หรือน�้ำยาปรับอากาศ
กดปุ่ มถอดหัวดูด ท�ำความสะอาดที่ส่วนปลายของด้า มดูด คว�่ำ หัวดูด ท�ำความสะอาดลง
ดัน ฝาปิดขึ้นให้สุด และดึง หัว แปรงออกจากหัวดูด ท�ำความสะอาด

หัว แปรงมีปลายฝั่ ง เปิด
และฝั่ งปิด ตั้ง หัว แปรงให้
ฝั่ งปิด หั น หน้าขึ้น เพื่อผึ่ ง
ให้ แ ห้ ง
ล้างหัวแปรงและผึ่ งไว้ให้ แ ห้ ง
น�ำ หัว แปรงไปล้างโดยปล่อยให้ น�้ำไหลผ่าน และถู เ บาๆ เพื่อก�ำจัด เศษขนหรือ เศษฝุ่ น
ตั้ง หัว แปรงอย่างที่ แสดงในภาพ แล้ววางผึ่ งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้ แ ห้ งสนิ ท
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ใส่ หัวแปรงกลับ เข้าที่
ตรวจสอบว่าหัว แปรงแห้ งสนิ ทก่อนน�ำกลับไปใส่ เข้า ที่

2

ใส่ ฝาปิด เข้ากับ หัว แปรง
สอดหัว แปรงกลับ เข้าไปในหัวดูด ท�ำความสะอาด ดัน ฝาปิดกลับลงมาให้ลงล็อกในต�ำ แหน่ งปิด

การท�ำความสะอาดเลนส์ เลเซอร์
เพื่อคงประสิ ท ธิภาพสู งสุด ควรดู แลรักษาเลนส์ เลเซอร์ให้ส ะอาดอยู่ เสมอ โดยท�ำความ
สะอาดเลนส์ เ ฉพาะในเวลาที่ไม่ได้ต่อ หัวดูด ท�ำความสะอาดเข้ากับ ตัว เครื่องเท่านั้ น
ใช้ผ้า แห้ ง เนื้อนุ่ ม แบบไม่ มีขนเพื่อ เช็ด ท�ำความสะอาดเลนส์

ฝาปิดควรติดอยู่กับ หัว
ดูด ท�ำความสะอาดใน
ต�ำ แหน่ ง ที่ ท�ำมุ ม แคบกว่า
90 องศา หากอยู่ในมุ ม
ที่กว้างกว่านี้จ ะท�ำให้ ปิด
ฝาไม่ได้

1
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การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น
อย่าน�ำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูด ฝุ่ นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ำยาซักผ้า
น�้ำยาขัด เงา หรือน�้ำยาปรับอากาศ
เช็ด ท�ำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่ มีขน โดยไม่ให้สั ม ผัสโดนปลายหัวต่อ
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ ต่างๆ แห้ งสนิ ทก่อนใช้ งาน

หัวดูด 2 in 1

หัวดูดปากแคบ

สายดูดเพิ่มความยาว

แปรงดูดฝุ่ น ฝั ง แน่น

หัวต่อส�ำหรับดูดฝุ่นที่อยู่สู ง

หัวดูดฝุ่ น ที่นอน

หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง

หัวต่อส�ำหรับ เข้าถึงที่ต�่ำ

แปรงปัดฝุ่ นขนนุ่ ม

การแก้ปญ
ั หาการอุดตันของหัวดูด
เก็บเส้นผม
หัวดูด เก็บ เส้น ผมของคุณไม่ มี หัว แปรงที่สามารถล้างท�ำความสะอาดได้ เพื่อคงประสิ ท ธิภาพ
สู งสุด ควรตรวจสอบหัว แปรงเป็นประจ�ำ และก�ำจัดสิ่ งอุดตันใดๆ ออกจากหัว แปรง
ตรวจดูให้ แ น่ใจว่าถอดเครื่องดูด ฝุ่ นออกจากแท่นชาร์จ แล้ว และระวังอย่า เหนี่ยวไกดูด ฝุ่ น
ต�ำ แหน่ งของตัวล็อกทรงโค้งอยู่ ที่
ด้านหลังของหัวดูด

ถอดฝาครอบและหัวแปรง
ถอดหัวดูด เก็บ เส้น ผมออกจากด้า มดูด หรือตัว เครื่อง
ดัน ฝาปิดส่วนฐานให้ เ ปิดออก กดตัวล็อกสี แ ดงลงเพื่อถอดฝาครอบหัวดูด
ดึง ฝาครอบหัวดูดออกจากตัว หัวดูด ท�ำความสะอาด

ดึง เส้น ผมหรือ เส้นใยที่พันอยู่
รอบๆ ออกจากหัว แปรง

ตรวจสอบหาสิ่ งอุดตัน
ดึง หัว แปรงเพื่อถอดออกจากตัว เครื่องหลัก
ตรวจสอบ และก�ำจัดสิ่ งอุดตัน ต่างๆ ออกจากทั้งสามส่วนของหัวดูด เก็บ เส้น ผม
หัวดูด เก็บ เส้น ผมของคุณไม่สามารถล้างท�ำความสะอาดได้ เช็ด ท�ำความสะอาด
ด้วยผ้าหมาดแบบไม่ มีขน
อย่าน�ำชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูด ฝุ่ นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ำยาซักผ้า
น�้ำยาขัด เงา หรือน�้ำยาปรับอากาศ

ประกอบหัวดูดเก็บ เส้น ผมกลับเข้าที่

เลื่อนฐานแปรงเข้าไปต่อกับ หัว แปรง
และดัน ตัวล็อกที่ด้านหลังของหัวดูด
เก็บ เส้น ผมขึ้น เพื่อล็อก

การดูแลอุปกรณ์
เพื่อให้ เ ครื่องท�ำงานได้อย่างเต็ มประสิ ท ธิภาพเสมอ คุณ ควรท�ำความสะอาด
เป็นประจ�ำ และคอยตรวจสอบสิ่ งอุดตัน

การดูแลอุปกรณ์
หากเครื่องมี ฝุ่ นจับ เช็ด ท�ำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่ มีขน
ตรวจสอบสิ่ งอุดตันในหัวดูด ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ เสริม และตัว เครื่องหลัก
ล้างท�ำความสะอาดตัวกรองเป็นประจ�ำ แล้ว ผึ่ งให้ แ ห้ งสนิ ท
อย่าใช้น�้ำยาซักผ้าหรือน�้ำยาขัด เงาในการท�ำความสะอาดเครื่อง
การดูแลรักษาแบตเตอรี่
เพื่อให้ แ บตเตอรี่ท�ำงานได้อย่างเต็ มประสิ ท ธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด Eco หรือโหมด Auto/Med
เครื่องของคุณจะไม่ ท�ำงานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณ หภู มิรอบตัวต�่ำกว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบ
มาเพื่อปกป้องทั้ง มอเตอร์และแบตเตอรี่
หมายเลขประจ�ำตัว เครื่อง
คุณสามารถดู ห มายเลขประจ�ำ ตัว เครื่องได้บนเครื่องดูด ฝุ่ น แบตเตอรี่
และที่ชาร์จ ใช้ ห มายเลขประจ�ำ ตัว เครื่องของคุณ เพื่อลงทะเบียน
ศึกษาข้อมูล เพิ่ม เติ มส�ำ หรับ เครื่องของคุณ ให้ เข้าไปที่:
www.dyson.co.th/th-TH/support/support

