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สารบัญ
ภายในกล่อง
เริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอ LCD
การชาร์จเครือ่ง
การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใสไ่ด้
การดูแลรกัษาพื้น
การทิ้งฝุ่นจากถัง

การท�าความสะอาดถังเก็บฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตัน
การล้างท�าความสะอาดตัวกรอง
การล้างหัวแปรง Laser Slim Fluffy™
การท�าความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น
การแก้ปัญหาการอุดตันของหัวดูดเก็บเส้นผม
การดูแลอุปกรณ์

Dyson V12 detect™ slim

ภาพมุมมองด้านบนของ  
Dyson V12 detect™ slim  
แสดงหัวดูดฝุ่น ด้ามดูด  
ถังเก็บฝุ่น และตัวเครื่องหลัก



ภายในกล่อง

เครื่องของคุณจะมาพร้อมหัวดูดท�าความสะอาดจ�านวนหนึ่งหัวหรือ 
มากกว่านั้น แต่จะไม่ได้รวมหัวดูดทุกประเภทที่ปรากฏในคู่มือนี้

เครื่องดูดฝุ่น หัวดูดท�าความสะอาด Laser Slim Fluffy™
เลเซอร์ที่ท�ามุมอย่างแม่นย�าพร้อมส่อง
แสงเพื่อแสดงให้เห็นฝุ่นที่คุณไม่เคย
มองเห็นบนพื้นแข็ง

หัวดูดท�าความสะอาด Direct Drive
ท�าความสะอาดพรมและพื้นแข็ง
ได้อย่างล�้าลึก

แบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนส�ารอง

ด้ามดูด ที่ชาร์จ
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณ 
ทั้งแบบใช้และไม่ใช้แท่นชาร์จ

แท่นติดผนัง
ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณ 
ทั้งแบบใช้และไม่ใช้แท่นชาร์จ

หัวดูดบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในชุด

คุณสามารถซื้อหัวดูดเพิ่มเติมได้ที่ www.dyson.co.th

หัวดูด 2 in 1
หัวดูดสองแบบในหัวเดียว
ที่รวมหัวดูดปากกว้างเข้า
กับแปรงปัดฝุ่น เพื่อสลับใช้
งานการดูดท�าความสะอาด
และปัดฝุ่นทั้งในบ้านและใน
รถของคุณ

หัวดูดปากแคบ
ออกแบบมาเพื่อการ
ท�าความสะอาดเฉพาะจุดใน
บริเวณขอบมุมและซอกแคบ
ที่เข้าถึงยาก

สายดูดเพิ่มความยาว
เพิ่มความยาวสูงสุด 61 ซม.  
ให้กับหัวดูดทุกประเภท  
เพื่อการท�าความสะอาด 
บริเวณที่สูงหรือที่ต�่าในบ้าน 
หรือในรถของคุณ

หัวดูดเก็บเส้นผม
แถบแปรงทรงกรวยป้องกัน
การม้วนพันสามารถม้วน
เส้นผมให้หลุดออกไปที่
ถังเก็บฝุ่น หัวดูดติดตั้ง
มอเตอร์ส�าหรับท�าความ
สะอาดในพื้นที่ขนาดเล็ก

หัวต่อส�าหรับเข้าถึงที่ต�่า
โค้งงอได้สะดวกส�าหรับดูด
บริเวณที่อยู่ข้างใต้ ออกแบบ
มาเพื่อการท�าความสะอาด
ที่ทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
บริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์ ด้วย
การปรับองศาด้ามดูดสูงสุด  
90 องศา

หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง
หัวดูดปากแคบพร้อมไฟ  
LED ช่วยให้คุณท�าความ
สะอาดและมองเห็นฝุ่นใน 
ที่มืดและแคบได้

แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม
หัวดูดที่มาพร้อมกับขน
แปรงไนลอนอ่อนนุ่ม
เพื่อช่วยในการดูดฝุ่น
บนสิ่งของและพื้นผิวที่
บอบบางเป็นพิเศษ

แปรงดูดฝุ่นฝังแน่น
ขนแปรงไนลอนแข็ง 
ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบน
พื้นพรม บริเวณที่มีการเดิน
ผ่านไปมาบ่อยๆ และภายใน
รถยนต์

หัวต่อส�าหรับดูดฝุ่นที่อยู่สูง
บิดเปลี่ยนต�าแหน่งองศา
ของหัวดูดท�าความสะอาด  
เพื่อให้ง่ายต่อการท�าความ
สะอาดในจุดที่อยู่สูง ยากที่
จะเอื้อมถึง

หัวดูดฝุ่นที่นอน
ก�าจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และ
สารก่อภูมิแพ้จากฟูกที่นอน
และเฟอร์นิเจอร์บุนวม

คลิปยึดด้ามดูด

9,927,641
1.1M
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เริม่ต้นใช้งาน

โหมดพลังงาน
เครื่องของคุณมี 3 โหมดพลังงานส�าหรับการใช้งานที่ 
แตกต่างกัน เปลี่ยนโหมดพลังงานอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว

โหมด Eco
ให้ระยะเวลาใช้งานสูงสุด เพื่อการท�าความสะอาด 
ทั่วทุกจุดของบ้านได้นานยิ่งขึ้น

โหมด Auto และ Med
โหมดที่สร้างสมดุลระหว่างแรงดูดและระยะเวลาใช้งานสูงสุด  
ต่อหัวดูดท�าความสะอาด หรือหัวดูดเก็บเส้นผมแล้วเริ่มใช้
งานในโหมด Auto เพื่อปรับระดับแรงดูดให้ตอบสนองกับ
ปริมาณฝุ่นโดยอัตโนมัติ

โหมด Boost
โหมดที่ออกแบบมาเพื่อท�าความสะอาดฝุ่นที่
ฝังลึกอยู่บนพื้นแบบเฉพาะจุดได้อย่างล�้าลึก

เปิดและปิดเลเซอร์
เลื่อนสวิตช์ที่อยู่บนหัวดูดท�าความสะอาด 
เพื่อเปิดหรือปิดเลเซอร์

เลเซอร์ที่ใช้มีก�าลังแสงในระดับ 1 จึง
ปลอดภัยส�าหรับสัตว์เลี้ยงและมนุษย์  
โปรดหลีกเลี่ยงการจ้องมองไปที่
ล�าแสงโดยตรง

วัดขนาดฝุ่นละอองที่เล็กจนมอง
ด้วยตาเปล่าไม่เห็น
เซ็นเซอร์เพียโซมีหน้าที่วัดขนาดและนับ
จ�านวนอนุภาคฝุ่นในท่อดูดอย่างต่อเนื่อง  
เพียงต่อหัวดูดท�าความสะอาด หรือหัวดูด
เก็บเส้นผมแล้วเริ่มใช้งานในโหมด Auto  
เพื่อเพิ่มพลังดูดโดยอัตโนมัติในเวลาที่จ�าเป็น

หน้าจอที่อยู่ด้านท้ายตัวเครื่องหลัก
แสดงกราฟสรุปขนาดและจ�านวน
ของอนุภาคฝุ่น

ต�าแหน่งของปุ่มตัวเลือกบนหน้าจอที่
ตัวกรองด้านท้ายตัวเครื่อง

หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Eco พร้อม
แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มเป็นสีเขียวเพื่อแจ้งให้
ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้นาน
ที่สุดจากทั้ง 3 โหมด

ภาพแสดงการเชื่อมต่อด้ามดูดเข้ากับ
ตัวเครื่องหลัก โดยให้ปุ่มปล่อยด้ามดูด
อยู่ในระนาบเดียวกับด้านบนสุดของ 
ตัวเครื่องหลัก

หน้าจอทั้งสองแสดงเครื่องในโหมด Auto 
และโหมด Med พร้อมแบตเตอรี่ที่แสดงเป็น
สีฟ้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นโหมดที่ใช้งาน
แบตเตอรี่ได้ในระยะเวลาปานกลาง

หน้าจอแสดงเครื่องในโหมด Boost พร้อม
แบตเตอรี่ที่แสดงเป็นสีแดงเพื่อแจ้งให้ทราบ
ว่าเป็นโหมดที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ในระยะ
เวลาสั้นที่สุดจากทั้ง 3 โหมด

ลูกศรแสดงให้เห็นว่าปลาย
ด้ามดูดเชื่อมต่อกับหัวดูด
ท�าความสะอาด



หน้าจอ LCD

หน้าจอ LCD แสดงข้อมูลการนับอนุภาคต่างๆ และการท�างาน เช่น โหมดการท�าความ
สะอาดที่ใช้งานอยู่ ระยะเวลาใช้งานที่เหลือ ข้อมูลส�าหรับการดูแลรักษาตัวกรองและ 
การอุดตันภายในเครื่อง

เมนูการตั้งค่า
ควบคุมการตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นของคุณโดยใช้ปุ่มกด หากต้องการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า  
กดปุ่มค้างไว้จนหน้าจอเมนูปรากฏขึ้น แตะเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ ที่มี

การนับอนุภาคและกราฟ
คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการวัดขนาดและนับจ�านวนอนุภาคได้ โดยการปิดการวัด
ขนาดและนับจ�านวนอนุภาคจะเป็นการหยุดการปรับระดับแรงดูดอัตโนมัติของเครื่อง  
และปิดกราฟแสดงผล

ปรับความไวของพลังดูดแบบตอบสนอง
ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนระดับความไวในการนับอนุภาค ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนระดับ 
การตอบสนองต่ออนุภาคฝุ่นโดยอัตโนมัติของเครื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่: www.dyson.co.th/th-TH/support/support

เปลี่ยนภาษา
ในการเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอของคุณ กดปุ่มค้างไว้จนรายการภาษาปรากฏขึ้น ปล่อยมือ
ออกจากปุ่ม

แตะที่ปุ่มเพื่อเลื่อนดูรายการภาษาไปจนถึงภาษาที่คุณต้องการ กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการ
นับถอยหลัง

เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าคุณเลือกภาษาส�าเร็จแล้ว

หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ปล่อยปุ่มกดในระหว่างนับถอยหลัง

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
คุณสามารถปิดการสั่นแจ้งเตือนของมอเตอร์ได้ โดยมอเตอร์ของคุณจะหยุดสั่น แต่ข้อมูล
การแจ้งเตือนจะยังคงแสดงบนหน้าจอ LCD เมื่อเครื่องของคุณต้องได้รับการดูแล

การปิดการแจ้งเตือนจะไม่ปิดการสั่นแจ้งเตือนการอุดตัน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะ
จัดการปัญหาการอุดตันและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง

แตะเพื่อเลื่อนดูเมนูการตั้งค่า เลือกตัวเลือก “การแจ้งเตือน”

เลื่อนเพื่อเลือกเปิดหรือปิด กดปุ่มค้างไว้จนสิ้นสุดการนับถอยหลัง และเครื่องหมายถูก
ปรากฏบนหน้าจอ หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ปล่อยปุ่มกดในระหว่างนับถอยหลัง

หน้าจอแสดงสามเหลี่ยม 
สีเหลืองเพื่อสื่อถึงการ 
แจ้งเตือน

ภาพแสดงการกดปุ่ม 
ตัวเลือกบนหน้าจอ

จากสองหน้าจอที่ปรากฏ หน้า
จอแรกแสดงรายการภาษา และ
ถัดไปเป็นหน้าจอเครื่องหมายถูก 
ที่แสดงให้ทราบว่าได้เปลี่ยน
ภาษาเรียบร้อยแล้ว

http://www.dyson.co.th/th-TH/support/support


การนับถอยหลังระยะเวลาใช้งาน
เมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องของคุณจะสั่นสามครั้งและไอคอนแจ้งว่าระยะเวลาใช้งาน
เหลือน้อยจะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อแบตเตอรี่ของคุณหมด ไอคอนแจ้งเตือนสีแดงจะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อเปิดใช้งานการนับอนุภาคและกราฟขณะใช้งานในโหมด Boost เมื่อระยะเวลาใช้งาน
เหลือน้อยจะมีการแจ้งเตือนปรากฏเป็นสีเหลืองและสีแดง

สุขภาพแบตเตอรี่
เพื่อให้แบตเตอรี่ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด  
Eco หรือโหมด Auto/Med

การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนที่คุณอาจพบเห็น เช่น

ตัวกรอง – ใส่ตัวกรองไม่ลงล็อกหรือต้องท�าความสะอาด

การอุดตัน – เครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจมีปัญหาการอุดตันที่ต้องแก้ไข

ออกจากเมนูการตั้งค่า
หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่า แตะเพื่อเลื่อนดูเมนูตัวเลือก เลือก “ออกจากเมนู”

หน้าจอที่เขียนว่าออก
จากเมนูและไอคอน
ย้อนกลับ

หน้าจอพร้อมระยะเวลา
แบตเตอรี่ที่เหลือแสดงเป็น
ตัวเลขและแบตเตอรี่ที่มีอยู่
ครึ่งหนึ่ง

หน้าจอสีแดงพร้อมไอคอนรูป
ปลั๊กไฟเสียบกับแหล่งจ่ายไฟ  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่
หมดและต้องน�าไปชาร์จ

สุขภาพแบตเตอรี่ที่แสดง 
บนหน้าจอแบตเตอรี่

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่าชาร์จให้เต็ม
ก่อนใช้งานครั้งแรก

ไอคอนแจ้งเตือนที่เขียน
ว่าตัวกรองปิดผนึกไม่
แน่นสนิท

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่าช่องลมมี
สิ่งอุดตัน

ไอคอนแจ้งเตือนที่
เขียนว่าจ�าเป็นต้อง
ล้างตัวกรอง



การชาร์จเครือ่ง

คุณควรชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใหม่ให้เต็มก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก และหลังการท�าความ
สะอาดทุกครั้ง นั่นเป็นเพราะว่าอัลกอริทึมของแบตเตอรี่และระบบเฝ้าติดตามนั้นมีการ  
“เรียนรู้” อยู่เสมอตลอดเวลาการใช้งาน และการชาร์จแบตเตอรีใ่ห้เต็มช่วยให้ระบบสามารถ
ค�านวณและแสดงเวลาการใช้งานที่เหลือได้อย่างแม่นย�ายิ่งขึ้น

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

45:37

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

45:37

เสียบชาร์จโดยตรงหรือผ่านแท่นชาร์จ

ไฟ LED สีฟ้าทั้งสองข้างของแบตเตอรี่จะกระพริบในขณะชาร์จ

เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED ทั้งสองจะสว่างนาน 5 วินาที

แบตเตอรี่ของคุณจะชาร์จเต็มเมื่อหน้าจอแสดง 100%

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

การชาร์จแบตเตอรี่แบบถอดใสไ่ด้

หากคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดใส่ได้ก้อนส�ารอง เราแนะน�าให้คุณสลับใช้งานกับแบตเตอรี่
หลักเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานให้คงที่

การถอดแบตเตอรี่
กดปุ่มถอดแบตเตอรี่บนด้ามจับ แล้วดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง

ท�าการชาร์จแบตเตอรี่

การใส่แบตเตอรี่กลับคืน
ถือแบตเตอรีใ่ห้ตรงกับด้ามจับแล้วสอดเข้าไป ดันให้สุดจนคลิกลงล็อก

การดูแลรกัษาพื้น

ตรวจสอบว่าด้านล่างของหัวดูดท�าความสะอาดหรืออุปกรณ์เสริมสะอาดดี และไม่มีเศษ
วัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ก่อนดูดฝุ่นที่พื้นหรือพรมของคุณ โปรดดูค�าแนะน�าการท�าความสะอาดจากผู้ผลิต

หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ่นอาจท�าให้พรมหรือพื้นบางประเภทเสียหาย พรมบางชนิดอาจ
ขาดลุ่ยได้หากใช้หัวแปรงแบบหมุนได้ในการท�าความสะอาด ในกรณีดังกล่าว เราแนะน�าให้
ดูดฝุ่นโดยใช้หัวดูดแบบไม่มีมอเตอร์และปรึกษากับผู้ผลิตพื้นของคุณ

ที่ชาร์จเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟด้วยแท่นติดผนัง

ที่ชาร์จเชื่อมต่อจากแหล่งจ่าย
ไฟโดยตรงเข้ากับด้านหน้าของ
แบตเตอรี่

ลูกศรแสดงต�าแหน่งของปุ่มถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ถอดออกมา
จากด้ามจับเมื่อกดปุ่ม จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่ฐานด้ามจับ 
แล้วคลิกให้ลงล็อก



การทิ้งฝุ่นจากถงั

ทิ้งฝุ่นจากถังในทันทีที่ฝุ่นสะสมถึงระดับสูงสุด (MAX) และอย่าดูดฝุ่นจนเต็มถัง การใช้งาน
เครื่องในขณะที่ฝุ่นมีปริมาณมากกว่าเส้นระดับสูงสุด (MAX) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
และอาจจ�าเป็นต้องล้างตัวกรองบ่อยครั้งขึ้น

การดูดฝุ่นจนเต็มถังอาจส่งผลให้การอ่านค่าคลาดเคลื่อนบนกราฟแสดงจ�านวนอนุภาค

ถอดด้ามดูด
กดปุ่มถอดด้ามดูดสีแดงที่อยู่ด้านบนของตัวด้าม แล้วดึงด้ามดูดออกจากถังเก็บฝุ่น

เทฝุ่นออก
ถือเครื่องไว้เหนือถังขยะ โดยหันไปทางด้านล่าง

ดันปุ่มปล่อยถังเก็บฝุ่นสีแดงออกไปจนสุด ถังจะเลื่อนลง พร้อมท�าความสะอาดฝาครอบไปพร้อมกัน 
จากนั้นฐานของถังเก็บฝุ่นจะเปิดออก

ฐานของถังเก็บฝุ่นจะไม่เปิดออก หากไม่ได้ดันปุ่มปล่อยถังเก็บฝุ่นสีแดงออกไปจนสุด

ลดการสัมผัสกับฝุ่น
คลุมปากถังเก็บฝุ่นให้มิดชิดด้วยถุงกันฝุ่นในขณะเทฝุ่นทิ้ง จากนั้นน�าถังเก็บฝุ่นออกจากถุง 
อย่างระมัดระวัง ปิดปากถุงให้สนิทแล้วน�าไปทิ้ง

ปิดถังเก็บฝุ่น
ดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐานคลิกลงล็อกเข้าที่

การท�าความสะอาดถงัเก็บฝุ่น

ถอดถังเก็บฝุ่น

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

45:37

หากจ�าเป็นต้องท�าความสะอาดถังเก็บฝุ่น ให้เทฝุ่นทิ้งตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การทิ้งฝุ่นจากถัง”

กดปุ่มสีแดงบนร่องยึดถังเก็บฝุ่นเพื่อปลดถังเก็บฝุ่น จากนั้นเลื่อนเพื่อถอดถังเก็บฝุ่นออกจากร่องยึด

ท�าความสะอาดถังด้วยผ้าเปียกหมาดๆ เท่านั้น

ตรวจสอบว่าถังและขอบยางนั้นแห้งสนิทดีก่อนจะประกอบกลับคืน

ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

45:37

สอดแกนเข้ากับร่องยึดถังเก็บฝุ่น

ปิดถังด้วยการดันฐานด้านล่างของถังขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งถังและฐานคลิกลงล็อกเข้าที่

ถังของคุณไม่เหมาะกับการล้างด้วยเครื่องล้างจาน และไม่แนะน�าให้ใช้น�้ายาซักผ้า น�้ายาขัดเงา  
หรือน�้าหอมปรับอากาศ เนื่องจากอาจท�าให้เครื่องเสียหาย

ถังเก็บฝุ่นถูกดันกลับ
เข้าที่บนร่องยึด

เครื่องหมาย MAX บนถังเก็บฝุ่น
ของเครื่องแสดงให้ทราบว่าไม่
ควรมีฝุ่นเกินระดับเครื่องหมาย 
MAX ในขณะที่เครื่องอยู่ในระดับ
องศาปกติระหว่างการใช้งาน

ภาพแสดงขณะเทฝุ่นทิ้งลง
ในถุง โดยมีภาพแสดงให้ 
เห็นว่าต้องระมัดระวังไม่ให้
เหนี่ยวไกดูดฝุ่นในขณะเท
ฝุ่นทิ้ง

ฝาปิดถังเก็บฝุ่นจะปิดลงด้วยเสียง
ดังคลิก และจะดังอีกคลิกเมื่อถังถูก
ดันขึ้นด้านบนกลับเข้าที่เรียบร้อย

ถังเก็บฝุ่นถูกถอดออก และ
ต�าแหน่งของปุ่มกดปล่อยถังอยู่
ด้านใต้ของร่องยึดถังเก็บฝุ่น



การแก้ปญัหาการอุดตัน

ถอดเครื่องออกจากที่ชาร์จก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน  
ระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น และระมัดระวังวัตถุมีคม

วางเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นลง ก่อนตรวจสอบสิ่งอุดตัน

อย่าใช้งานเครื่องในขณะตรวจสอบสิ่งอุดตัน เนื่องจากอาจท�าให้บาดเจ็บได้

ถอดถังเก็บฝุ่นและตรวจสอบการอุดตันที่ตัวเครื่องดูดฝุ่น

ตรวจสอบว่าแก้ปัญหาการอุดตันแล้ว และชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบเข้าที่ก่อนใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่น

หากเครื่องดูดฝุ่นตรวจพบว่ามีการอุดตัน มอเตอร์จะเริ่มสั่น และคุณจะไม่สามารถ 
ใช้เครื่องดูดฝุ่นได้จนกว่าจะแก้ปัญหาการอุดตันส�าเร็จ

หากคุณพยายามใช้เครื่องในขณะที่มอเตอร์ก�าลังสั่น เครื่องจะตัดการท�างานโดย
อัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบหาสิ่งอุดตันในตัวเครื่องหลัก ให้ถอดถังเก็บฝุ่นออกตามขั้นตอน 
ที่ระบุไว้ในหัวข้อการท�าความสะอาดถังเก็บฝุ่น และก�าจัดสิ่งอุดตัน

ในกรณีที่ไม่สามารถก�าจัดสิ่งอุดตันได้ คุณอาจจ�าเป็นต้องถอดหัวแปรงออกมาด้วย

ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นกลับเข้าที่ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

การแก้ปัญหาการอุดตันไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของคุณ

พลิกหัวดูดท�าความ
สะอาดเพื่อตรวจสอบว่ามี
สิ่งใดกีดขวางที่หัวแปรง
หรือท่อดูดลมเข้าหรือไม่

ถอดถังเก็บฝุ่นออก แล้วตรวจสอบ
หาสิ่งอุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
ท่อดูดลมเข้า ซึ่งอยู่ทางขวาของ
ตัวเครื่อง ต�่าลงมาจากจุดที่ถังเก็บ
ฝุ่นเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องหลัก

ถอดด้ามดูดออกจากตัว
เครื่อง แล้วตรวจสอบหาสิ่ง
อุดตันที่ปลายทั้งสองฝั่ง
ของด้ามดูด



การล้างท�าความสะอาดตวักรอง

ล้างตวักรองอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อรกัษาประสิทธิภาพของพลังดูดให้อยูใ่นระดับสูงสุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรบัเครือ่งของคุณ ให้เข้าไปที:่ www.dyson.co.th/th-TH/support/support

ข้อมูลส�าคัญ: ตวักรองจะต้องแห้งสนิทก่อนน�ากลับเข้าไปใสใ่นตวัเครือ่ง เครือ่งอาจเสียหายได้ 
หากใช้งานขณะที่ตวักรองยังเปียกชื้น

หมุนเกลียวถอดตัวกรองออกมา
หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกจากเครื่อง

เคาะไล่ฝุ่นออกจากตัวกรอง
ก่อนที่จะล้างตัวกรอง เคาะฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกเบาๆ ลงในถังขยะ

ล้างท�าความสะอาดตัวกรอง
ล้างท�าความสะอาดโดยปล่อยให้น�้าอุ่นไหลผ่านตัวกรอง ใช้นิ้วถูตัวกรองเบาๆ  
เพื่อก�าจัดสิ่งสกปรกออก

เติมน�้าและเขย่า
ใช้มือรองปลายด้านหนึ่งของตัวกรองไว้

เติมน�้าอุ่นจากก๊อกใส่ในตัวกรองจนเต็ม

น�ามืออีกข้างมาปิดปลายฝั่งของตัวกรองที่เปิดอยู่ แล้วเขย่าแรงๆ เพื่อก�าจัดฝุ่น 
และสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่

ท�าซ�้าขั้นตอนนี้จนน�้าที่ล้างตัวกรองใสสะอาด

เขย่าไล่น�้าที่ค้างอยู่
เทน�้าในตัวกรองทิ้งและเขย่าแรงๆ เพื่อไล่น�้าที่ค้างอยู่

เขย่าตัวกรองในทิศทางขึ้นและลง

เขย่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีน�้ากระเด็นออกมาจากตัวกรอง

ผึ่งตัวกรองให้แห้ง
วางผึ่งตัวกรองเอาไว้ให้แห้งในที่ที่อุ่นและอากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

อย่าน�าตัวกรองไปใส่ในเครื่องปั่นผ้า ไมโครเวฟ หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

ข้อมูลส�าคัญ: ตัวกรองจะต้องแห้งสนิทก่อนน�ากลับเข้าไปใส่ในตัวเครื่อง เครื่องอาจ 
เสียหายได้ หากใช้งานขณะที่ตัวกรองยังเปียกชื้น วางตัวกรองทิ้งไว้ให้แห้ง โดย

ให้ตัวกรองฝั่งพับทบหงายขึ้น
ด้านบน

ตัวกรองอยู่ที่ด้านท้าย
ของตัวเครื่อง

จับตัวกรองฝั่งที่เป็นพลาสติก
แข็ง แล้วเคาะปลายอีกฝั่งหนึ่ง
กับถังขยะ

วางตัวกรองในต�าแหน่งตั้งตรง โดย
ให้ปลายฝั่งที่กว้างกว่าอยู่บนฝ่ามือ 
เปิดน�้าก๊อกให้ไหลผ่านลงไปทางปลาย
ฝั่งแคบ

ตัวกรองที่มีมือปิดปลายฝั่ง
ที่เปิดอยู่ พร้อมลูกศรแสดง
ทิศทางในการเขย่า

มือข้างหนึ่งจับตัวกรองไว้โดยหมุนปลายฝั่ง 
แคบลงพื้น ให้หยดน�้ากระเด็นออกจากตัวกรอง  
และท�าซ�้าอีกครั้งโดยกลับปลายตัวกรองอีกฝั่ง
ลงพื้นแล้วเขย่าเพื่อไล่น�้าที่ค้างอยู่

http://www.dyson.co.th/th-TH/support/support


การล้างหวัแปรง Laser Slim Fluffy™

หัวดูดท�าความสะอาด Laser Slim Fluffy™ มีหัวแปรงที่สามารถล้างท�าความสะอาดได้  
เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบและล้างท�าความสะอาดหัวแปรงเป็นประจ�า

ตรวจดูให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น

2

3

1
2

1

ถอดหัวแปรงออก
อย่าน�าชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปล้างในเครื่องล้างจาน หรือใช้น�้ายาซักผ้า น�้ายา 
ขัดเงา หรือน�้ายาปรับอากาศ

กดปุ่มถอดหัวดูดท�าความสะอาดที่ส่วนปลายของด้ามดูด คว�่าหัวดูดท�าความสะอาดลง

ดันฝาปิดขึ้นให้สุดและดึงหัวแปรงออกจากหัวดูดท�าความสะอาด

ล้างหัวแปรงและผึ่งไว้ให้แห้ง

2

3

1
2

1

น�าหัวแปรงไปล้างโดยปล่อยให้น�้าไหลผ่าน และถูเบาๆ เพื่อก�าจัดเศษขนหรือเศษฝุ่น

ตั้งหัวแปรงอย่างที่แสดงในภาพ แล้ววางผึ่งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท

ใส่หัวแปรงกลับเข้าที่
ตรวจสอบว่าหัวแปรงแห้งสนิทก่อนน�ากลับไปใส่เข้าที่

ใส่ฝาปิดเข้ากับหัวแปรง

สอดหัวแปรงกลับเข้าไปในหัวดูดท�าความสะอาด ดันฝาปิดกลับลงมาให้ลงล็อกในต�าแหน่งปิด

การท�าความสะอาดเลนส์เลเซอร์
เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด ควรดูแลรักษาเลนส์เลเซอรใ์ห้สะอาดอยู่เสมอ โดยท�าความ
สะอาดเลนส์เฉพาะในเวลาที่ไม่ได้ต่อหัวดูดท�าความสะอาดเข้ากับตัวเครื่องเท่านั้น

ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มแบบไม่มีขนเพื่อเช็ดท�าความสะอาดเลนส์

2

3

1
2

1

ฝาปิดควรติดอยู่กับหัว
ดูดท�าความสะอาดใน
ต�าแหน่งที่ท�ามุมแคบกว่า  
90 องศา หากอยู่ในมุม
ที่กว้างกว่านี้จะท�าให้ปิด
ฝาไม่ได้

ต�าแหน่งของฝาปิดอยู่
ที่ด้านข้างของหัวดูด
ท�าความสะอาด ดันส่วนนี้
ขึ้นเพื่อปลดล็อกหัวแปรง 
ห้ามน�าฝาปิดไปล้าง

หัวแปรงมีปลายฝั่งเปิด
และฝั่งปิด ตั้งหัวแปรงให้
ฝั่งปิดหันหน้าขึ้นเพื่อผึ่ง
ให้แห้ง



การท�าความสะอาดอุปกรณ์ดูดฝุ่น

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

เช็ดท�าความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน โดยไม่ให้สัมผัสโดนปลายหัวต่อ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ แห้งสนิทก่อนใช้งาน

หัวดูด 2 in 1 หัวดูดปากแคบ สายดูดเพิ่มความยาว หัวดูดปากแคบพร้อมไฟส่อง หัวต่อส�าหรับเข้าถึงที่ต�่า แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม

แปรงดูดฝุ่นฝังแน่น หัวต่อส�าหรับดูดฝุ่นที่อยู่สูง หัวดูดฝุ่นที่นอน

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37



การแก้ปญัหาการอุดตันของหวัดูด 
เก็บเส้นผม
หัวดูดเก็บเส้นผมของคุณไม่มีหัวแปรงที่สามารถล้างท�าความสะอาดได้ เพื่อคงประสิทธิภาพ
สูงสุด ควรตรวจสอบหัวแปรงเป็นประจ�า และก�าจัดสิ่งอุดตันใดๆ ออกจากหัวแปรง

ตรวจดูให้แน่ใจว่าถอดเครื่องดูดฝุ่นออกจากแท่นชาร์จแล้ว และระวังอย่าเหนี่ยวไกดูดฝุ่น

ถอดฝาครอบและหัวแปรง
ถอดหัวดูดเก็บเส้นผมออกจากด้ามดูดหรือตัวเครื่อง

ดันฝาปิดส่วนฐานให้เปิดออก กดตัวล็อกสีแดงลงเพื่อถอดฝาครอบหัวดูด

ดึงฝาครอบหัวดูดออกจากตัวหัวดูดท�าความสะอาด

ตรวจสอบหาสิ่งอุดตัน
ดึงหัวแปรงเพื่อถอดออกจากตัวเครื่องหลัก

ตรวจสอบ และก�าจัดสิ่งอุดตันต่างๆ ออกจากทั้งสามส่วนของหัวดูดเก็บเส้นผม

หัวดูดเก็บเส้นผมของคุณไม่สามารถล้างท�าความสะอาดได้ เช็ดท�าความสะอาด 
ด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

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

ประกอบหัวดูดเก็บเส้นผมกลับเข้าที่

เลื่อนฐานแปรงเข้าไปต่อกับหัวแปรง  
และดันตัวล็อกที่ด้านหลังของหัวดูด 
เก็บเส้นผมขึ้นเพื่อล็อก

ต�าแหน่งของตัวล็อกทรงโค้งอยู่ที่
ด้านหลังของหัวดูด

ดึงเส้นผมหรือเส้นใยที่พันอยู่
รอบๆ ออกจากหัวแปรง



การดูแลอุปกรณ์

เพื่อให้เครื่องท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ คุณควรท�าความสะอาด 
เป็นประจ�าและคอยตรวจสอบสิ่งอุดตัน

การดูแลอุปกรณ์
หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดท�าความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ตรวจสอบสิ่งอุดตันในหัวดูดท�าความสะอาด อุปกรณ์เสริม และตัวเครื่องหลัก

ล้างท�าความสะอาดตัวกรองเป็นประจ�า แล้วผึ่งให้แห้งสนิท

อย่าใช้น�้ายาซักผ้าหรือน�้ายาขัดเงาในการท�าความสะอาดเครื่อง

การดูแลรักษาแบตเตอรี่
เพื่อให้แบตเตอรี่ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนาน ควรเลือกใช้โหมด Eco หรือโหมด Auto/Med

เครื่องของคุณจะไม่ท�างานและไม่สามารถชาร์จได้ถ้าอุณหภูมิรอบตัวต�่ากว่า 5°C (41°F) ระบบนี้ออกแบบ
มาเพื่อปกป้องทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่

หมายเลขประจ�าตัวเครื่อง
คุณสามารถดูหมายเลขประจ�าตัวเครื่องได้บนเครื่องดูดฝุ่น แบตเตอรี่  
และที่ชาร์จ ใช้หมายเลขประจ�าตัวเครื่องของคุณเพื่อลงทะเบียน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่:  
www.dyson.co.th/th-TH/support/support

http://www.dyson.co.th/th-TH/support/support
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