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CROSSWAVE X7 CORDLESS

สแกน QR Code
เพ�่อดูว�ดีโอขั้นตอนการใช�งาน

Scan here to watch
step-by-step video instructions



เพื
่
อซ่อมแซม

จะซ่อมแซมด้วยตนเองและส่งคืนบริษัทหรือตวัแทนจําหน่าย

» เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าน้ี ไม�แนะนำให�เด็กอายุต่ำกว�า 8 ป�และผู�มีอาการบาดเจ็บ
บกพร�องทางร�างกายหร�อผู�ท่ียังไม�ได�รับการแนะนำการใช�เคร�อ่ง เพ�อ่ป�องกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข�น้จากการใช�งาน การทำความสะอาด และการซ�อมแซม
เคร�อ่ง
» เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าไม�ใช�ของเล�นสำหรับเด็กควรเก็บให�ห�างไกลจากมือเด็กและ
ดูแลสอดส�องป�องกันไม�ให�เด็กนำเคร�อ่งไปใช�ในการเล�นสนุก
» หากเกิดการเสียหายหร�อชำรุดของสายไฟ ควรเปล่ียนหร�อซ�อมแซมกับผู�
ผลิตและบร�ษัทท่ีจัดจำหน�ายเท�าน้ัน
» ไม�ควรใช�งานเคร�อ่งขณะข�ามผ�านสายไฟฟ�าหร�อสายสัญญาณต�างๆ
» ขณะใช�งานเคร�อ่งหร�อทำความสะอาด ควรระวังไม�ให�นิ�วมือ เส�นผมเส้ือผ�า
หร�อส�วนใดส�วนหน่ึงของร�างกายไม�ให�เข�าไปติดภายในเคร�อ่ง
» ไม�ควรใช�น้ำยาหร�อของเหลวอ่ืนๆ กับเคร�อ่ง นอกเหนือจากท่ีระบุไว� ในคู�มือ
การใช�งาน
» ไม�ควรเสียบสายไฟทิ�งไว�ขณะไม�ได�ต�องการใช�งานเคร�อ่ง
» ไม�ควรดัดแปลงสายดิน
» แปรงหมุนอาจเร��มการทำงานอย�างไม�คาดคิด เพราะฉะน้ันควร ถอดสายไฟ
ก�อนทำความสะอาดหร�อซ�อมแซมเคร�อ่ง
» ไม�ควรนำออกไปใช�ท�ามกลางฝนตก ควรเก็บในร�ม
» เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าไม�ควรนำไปใช�เป�นของเล�น
» ควรใช�ตามคำแนะนำในคู�มือการใช�เท�าน้ัน
» ควรทำตามคำแนะนำจากผู�ผลิตท่ีแนบมา
» ไม�ควรใช�งานเม่ือสายไฟเกิดความเสียหายหร�อชำรุด
» ไม�ควรให�เคร�อ่งโดนน้ำหร�อของเหลวใดๆ
» หากเคร�อ่งไม�ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพ�น้ ชำรุดเสียหายทิ�งไว�กลางแจ�ง
หร�อตกน้ำ ไม�ควรพยายามใช�เคร�อ่งหร�อพยายาม  

» เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าน้ี ไม�แนะนำให�เด็กอายุต่ำกว�า 8 ป�และผู�มีอาการบาดเจ็บ
บกพร�องทางร�างกายหร�อผู�ท่ียังไม�ได�รับการแนะนำการใช�เคร�อ่ง เพ�อ่ป�องกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข�น้จากการใช�งาน การทำความสะอาด และการซ�อมแซม
เคร�อ่ง
» เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าไม�ใช�ของเล�นสำหรับเด็กควรเก็บให�ห�างไกลจากมือเด็กและ
ดูแลสอดส�องป�องกันไม�ให�เด็กนำเคร�อ่งไปใช�ในการเล�นสนุก
» หากเกิดการเสียหายหร�อชำรุดของสายไฟ ควรเปล่ียนหร�อซ�อมแซมกับ
ผู�ผลิตและบร�ษัทท่ีจัดจำหน�ายเท�าน้ัน
» ไม�ควรใช�งานเคร�อ่งขณะข�ามผ�านสายไฟฟ�าหร�อสายสัญญาณต�างๆ
» ขณะใช�งานเคร�อ่งหร�อทำความสะอาด ควรระวังไม�ให�นิ�วมือ เส�นผม
เส้ือผ�า หร�อส�วนใดส�วนหน่ึงของร�างกายไม�ให�เข�าไปติดภายในเคร�อ่ง
» ไม�ควรใช�น้ำยาหร�อของเหลวอ่ืนๆ กับเคร�อ่ง นอกเหนือจากท่ีระบุไว� 
ในคู�มือการใช�งาน
» ไม�ควรเสียบสายไฟทิ�งไว�ขณะไม�ได�ต�องการใช�งานเคร�อ่ง
» ไม�ควรดัดแปลงสายดิน
» แปรงหมุนอาจเร��มการทำงานอย�างไม�คาดคิด เพราะฉะน้ันควร
ถอดสายไฟก�อนทำความสะอาดหร�อซ�อมแซมเคร�อ่ง
» ไม�ควรนำออกไปใช�ท�ามกลางฝนตก ควรเก็บในร�ม
» เคร�อ่งใช�ไฟฟ�าไม�ควรนำไปใช�เป�นของเล�น
» ควรใช�ตามคำแนะนำในคู�มือการใช�เท�าน้ัน
» ควรทำตามคำแนะนำจากผู�ผลิตท่ีแนบมา
» ไม�ควรใช�งานเม่ือสายไฟเกิดความเสียหายหร�อชำรุด
» ไม�ควรให�เคร�อ่งโดนน้ำหร�อของเหลวใดๆ
» หากเคร�อ่งไม�ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพ�น้ ชำรุดเสียหาย
ทิ�งไว�กลางแจ�ง หร�อตกน้ำ ไม�ควรพยายามใช�เคร�อ่งหร�อพยายาม
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คำแนะนำเพ��มเติม
เคร�่องใช�สำหรับไฟ 220-240 โวลต� ความถี่กระแสไฟฟ�า 50-60 เฮิร�ทซ� สำหรับใช�ในครัวเร�อนเท�านั้น

คำแนะนำสำคัญด�านความปลอดภัย

เพ�่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ�าช็อต หร�อเกิดไฟฟ�า
ลัดวงจรจากการเคลื่อนที่ของชิ�นส�วนใดๆ ตรวจสอบกระจกด�าน
หน�าของแปรงหมุนให�เข�าล็อคถูกต�องก�อนเป�ดเคร�่อง

เพ�อ่หลีกเล่ียงความเสีย่งหร�อป�ญหาไฟฟ�าชอ็ต หร�อเกิดไฟฟ�าลัดวงจร
ควรใช�เคร�อ่งในร�มเท�าน้ันและห�ามนําไปแช�ของเหลว ควรใช�ในพ�น้ผิวเร�ยบ
ระหว�างการทาํความสะอาดและใช�เฉพาะน้ํายาของ Bissell เท�าน้ัน

เพ�่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ  ไฟฟ�าช็อต หร�อเกิดไฟฟ�า
ลัดวงจร ควรเติมนํ้าหร�อของเหลวต�างๆ ให�เร�ยบร�อยก�อนการใช�งาน

คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน

คําเตือน
เพ�่อหลีกเลี�ยงความเสี�ยงในป�ญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟ�าช็อตหร�อเกิดไฟฟ�าลัดวงจร

อ�านคําแนะนําทั�งหมดก�อนเร��มต�นการใช�งาน
และควรทําตามคําเตือนอย�างเคร�งครัด

กรุณาเชื�อมต�อสายดินทุกครั�ง
คําเตือน
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ส�วนประกอบ

1.   ด�ามจับ 
2.   ปุ�มเลือกโหมดการทำงาน 
3.   ปุ�มเป�ดป�ด 
4.   ปุ�มกดปล�อยน้ำ
5.   ปุ�มล�างทำความสะอาด    
6.   ถังน้ำดี

7.   ที่จับยกเคร�่อง    
8.   ปุ�มกดถังน้ำเสียออก    
9.   ถังน้ำเสีย 
10. ที่กรองเศษฝุ�น
11. ปุ�มเป�ดฝาครอบแปรง
12. ฝาครอบแปรง

อ�ปกรณ�ภายในกล�อง

รายละเอียดของสินค�า

อ�ปกรณ�พ�้นฐานที่มาในกล�องข�้นอยู�กับแต�ละรุ�น หากต�องการดูว�าข�างในกล�องมีอ�ปกรณ�อะไรบ�าง
สามารถดูได�จากรายละเอียดที่อยู�ด�านบนฝากล�อง

คำเตือน เพ�่อลดความเสี่ยงของไฟไหม�และไฟฟ�าช็อต  เนื่องจากความเสียหายของส�วนประกอบภายใน

ให�ใช�เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท�านั้น และเหมาะสำหรับใช�กับอ�ปกรณ�ทำความสะอาดพรม

1

9

12

2
4

6

5

7

11
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D E

H

F

ตัวเคร�่องพร�อมด�ามจับ

แท�นชาร�จ 3-in-1 หัวปลั๊กและสายชาร�จ น้ำยาทำความสะอาดพ�้น

ฟ�ลเตอร� แปรงสำหรับพ�้นทั่วไป แปรงล�างทำความสะอาด

นํ้ายาสูตร
Natural Multi- Surface

Pet Floor Cleaning Solution
ขนาด 1 ลิตร

หน�าจอดิจ�ตอลแสดงผลการทำงาน
A.   สถานะแบตเตอร�ร�่ 
B.   โหมดการทำงานพ�้นพรม 
C.   โหมดการทำงานพ�้นแข็ง 
D.   ตัวบ�งชี้ข�อผิดพลาด
E.   ระบบโหมด Turbo
F.   แสดงการทำงานของพัดลมเมื่อเกิดป�ญหา 
G.  แจ�งเตือนถังน้ำดีหมด
H.   ระบบทำความสะอาดตัวเอง
I.     แจ�งเตือนถังน้ำเสียเต็ม

ข�อสังเกต  : เม่ือหน�าจอแสดงสัญลักษณ�ค�างพร�อมกัน D F ควรทำความสะอาดแปรงและฐานเคร�อ่ง
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ต�อสายชาร�จแบตเตอร�่เข�าที่รู
ใต�แท�นชาร�จและเสียบปลั๊กที่เต�ารับ

วางเคร�่องที่แท�นชาร�จเพ�่อทำการชาร�จ
แบตเตอร�่และสถานะของแบตเตอร�่

จะแสดงที่หน�าจอ

เพ�่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต�อเนื่อง
ควรชาร�ตแบตเตอร�่ประมาณ 4 ชั่วโมง

3

การชาร�จแบตเตอร�่
ควรชาร�จแบตเตอร�่ให�เต็มก�อนการใช�งานทุกครั้ง  หากต�องการเช็คสถานะแบตเตอร�่ให�นำเคร�่องออก
จากแท�นชาร�ตและกดปุ�มเป�ดเคร�่อง เมื่อแบตเตอร�่เต็มเคร�่องจะแสดงสถานะ ข�ดสีขาว 3 ข�ด

4

การประกอบ

คำเตือน เพ�่อลดความเสี่ยงของไฟไหม�และไฟฟ�าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส�วนประกอบภายใน

ให�ใช�เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท�านั้น และเหมาะสำหรับใช�กับอ�ปกรณ�ทำความสะอาดพรม

2

ใส�ด�ามจับเข�ากับตัวเคร�่อง ถ�าใส�ด�ามจับถูกต�อง
จะมีปุ�มปรากฎข�้นที่ด�านหลังถังน้ำดี

1

1

4h

100% – 70%

69% – 40%

39% – 10%

> 9% – 1%

0%

สถานะแบตเตอร�่ (BATTERY STATUS) สถานะแสง (LIGHT STATUS)
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คำเตือน เม่ือใช�หัวแปรงขจัดคราบแบบล้ำลึก ควรวางแปรงไปท่ีพ�น้พรมโดยตรงเพ�อ่หลีกเล่ียงการปล�อย

น้ำยาที่มากเกินและไม�ควรให�น้ำยากระเด็นโดนหน�า หากไม�ทำตามคำแนะนำอาจจะทำให�เกิดการบาดเจ็บข�้นได�

ข�อควรระวัง  : เคร�อ่งน้ีได�รับการออกแบบเพ�อ่ใช�งานกับพ�น้แข็งท่ีป�ดสนิทและพรมขนส้ัน

การเลือกสูตรน้ำยาและแปรงให�เหมาะกับพ�้นผิว
และสภานการ�ณในแต�ละวัน

คำแนะนำ  : ควรใช�น้ำยาของ Bissell สำหรับรุ�น  Crosswave เท�าน้ัน ไม�แนะนำให�ใช�น้ำยาอ่ืนๆ อาจจะทำให�
เคร�อ่งชำรุดได� และทำให�หมดการรับประกัน จ�งเพ�อ่ป�องกันไม�ให�เคร�อ่งเส่ือมสภาพก�อนระยะเวลาท่ีเหมาะสม

Multiple Surfaces Wood Floors Homes with Pets

Multi-Surface Formula
น้ํายาทําความสะอาดสําหรบัทุกพ�น้ผวิ
เหมาะสําหรบั : การทําความสะอาดพ�น้ผวิ
หลากหลายและพรม 
กลิ�น Spring Breeze

Multi-Surface Brush Roll XL
แปรงหมุนสําหรบัทกุพ�น้ผวิ XL
แปรงหมนุทําจากวสัดพุร�เมีย่มใยไมโครไฟเบอร�และ
ขนแปรงไนลอน มปีระสทิธภิาพช�วยขจดัคราบมนั
เหนยีวทีอ่อกยากพร�อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ�งปกปรก

Wood Floor Formula
น้ํายาทําความสะอาดสําหรบัพ�น้ไม�
เหมาะสําหรบั : การทําความสะอาดพ�น้ผวิไม�
ให�สะอาดและยงัช�วยเคลือบพ�น้ผวิให�เงางาม
กลิ�น Lemon

Multi-Surface Brush Roll XL
แปรงหมุนสําหรบัทุกพ�น้ผวิ XL
แปรงหมนุทําจากวสัดพุร�เมีย่มใยไมโครไฟเบอร�และ
ขนแปรงไนลอน มปีระสทิธิภาพช�วยขจดัคราบมนั
เหนยีวทีอ่อกยากพร�อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ�งปกปรก

Pets Multi-Surface with Febreze Formula
น้ํายาทําความสะอาดสําหรบัสัตว�เล้ียง
เหมาะสําหรบั : ช�วยขจดักลิ�นทีไ่ม�พ�งประสงค�ของ
สัตว�เล้ียงสําหรับพ�น้หลากหลายและพรม
กลิ�น Blossom & Breeze

Multi-Surface Brush Roll XL
แปรงหมนุสําหรบัทกุพ�น้ผวิ XL
แปรงหมนุทําจากวสัดพุร�เมีย่มใยไมโครไฟเบอร�และ
ขนแปรงไนลอน มปีระสทิธภิาพช�วยขจดัคราบมนั
เหนยีวทีอ่อกยากพร�อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ�งปกปรก

Sensitive Floors Sensitive Floors

Natural Multi-Surface Pet Floor Cleaning Solution
ผลิตภณัฑ�ทําความสะอาดพ�น้อเนกประสงค� สูตรเนเชอร�รลั สัตว�เล้ียง
เหมาะสําหรบั : น้ํายาทําความสะอาดพ�น้ทีทํ่ามาจาก Plant-Based 
ได�รบัการรบัรองจาก USDA 100% ไม�มกีารทดลองกับสตัว� ไม�มสีารเคมี
และสารตกค�างบนพ�น้ผวิ พร�อมกําจดักลิ�นไม�พ�งประสงค�ของสตัว�เลีย้ง
กลิ�น Fresh Citrus

Multi-Surface Brush Roll XL
แปรงหมุนสําหรบัทกุพ�น้ผวิ XL
แปรงหมนุทําจากวสัดพุร�เมีย่มใยไมโครไฟเบอร�และขนแปรงไนลอน
มปีระสทิธภิาพช�วยขจดัคราบมนัเหนยีวทีอ่อกยากพร�อมเก็บกวาด
เก็บเศษสิ�งปกปรก

Natural Multi-Surface Floor Cleaning Solution
ผลิตภณัฑ�ทําความสะอาดพ�น้อเนกประสงค� สูตรเนเชอร�รลั
เหมาะสําหรบั : น้ํายาทําความสะอาดพ�น้ทีทํ่ามาจาก Plant-Based 
ได�รบัการรบัรองจาก USDA 100% ไม�มกีารทดลองกบัสตัว� ไม�มสีารเคมี
และสารตกค�างบนพ�น้ผวิ 
กลิ�น Fresh Blossom

Multi-Surface Brush Roll XL
แปรงหมุนสําหรบัทุกพ�น้ผวิ XL
แปรงหมนุทําจากวสัดพุร�เมีย่มใยไมโครไฟเบอร�และขนแปรงไนลอน 
มปีระสทิธิภาพช�วยขจดัคราบมนัเหนยีวทีอ่อกยากพร�อมเก็บกวาด
เก็บเศษสิ�งปกปรก



คำแนะนำ  : คร้ังแรกของการใช�งาน แนะนำผสมน้ำยาระดับต่ำ หร�อใช�กับพ�น้ท่ีเล็กๆ ก�อน เพ�อ่ดูสัดส�วน
การใช�งานท่ีเหมาะสม หากผสมน้ำยาแล�วใช�ไม�หมดสามารถเก็บไว�ได�ภายใน 7 วัน และควรใช�น้ำยาท่ีผสมแล�ว
ให�หมดก�อน แล�วค�อยผสมใหม�เพ�อ่ให�ใช�งานน้ำใหม�อยู�เสมอ

ข�อควรระวัง  :
• ไม�ควรบีบน้ำเยอะเกินไป สามารถควบคุมการบีบน้ำตามความเหมาะสม ไม�ให�พ�น้เป�ยกเกินไป เพ�อ่ป�องกันการเกิดคราบ

และพ�น้ไม�บวม

• ไม�ควรใช�งานเคร�อ่งนานติดต�อกันจนแบตหมด หากแบตเหลือ 2 ข�ดแนะนำให�ชาร�จทันทีเพ�อ่ป�องกันแบตเส่ือมสภาพเร็ว

• หม่ันตรวจสอบแกนแปรงและช�องใส�แกนแปรงทุกคร้ังก�อนการใช�งาน หากมีเส�นผมติดพันแนะนำให�แกะออก หากฝ�นใช�งาน

อาจทำให�เกิดอาการแปรงไม�หมุน และส�งผลมอเตอร�ทำงานหนักเกินไปจนเกิดอาการไหม�ชำรุดเสียหายได�

6

การเติมน้ำและน้ำยาในถังน้ำดี

2

ดึงถังน้ำดีข�้นและยกออก
โดยถังน้ำดีอยู�ที่ด�านหลังเคร�่อง

เป�ดฝาถังน้ำดี เลือกน้ำยาทำความสะอาดพ�้น
ของ Bissell ให�เหมาะกับพ�้นผิว

และการใช�งาน ตามหน�า 6

31

5

เติมน้ำอ��นสะอาดอ�ณหภูมิไม�เกิน
60 °C จนถึงข�ดที่ด�านข�างขวด

*ห�ามเติมน้ำเดือด หร�อ ห�ามอ��นน้ำในไมโครเวฟ

เติมน้ำยาจนถึงข�ด ป�ดฝาถังน้ำดี
และนำถังน้ำดีใส�กลับเข�าไปที่เคร�่อง

64



7

การทำความสะอาดพ�้น

Cleaning Modes

2

กดปุ�มเป�ดเคร�่อง
และกดเลือกโหมดที่ต�องการ

เอนด�ามจับลง เพ�่อให�แปรงเร��มหมุน
ทำงานและแปรงจะหยุกหมัน

เมื่อยกด�ามจับข�้นตั้งตรง

31

ก�อนการใช�งาน ให�กดปุ�มปล�อยน้ำยา
ประมาณ 10 ว�นาที เพ�่อให�ระบบเร��ม

ทำงาน ส�วนไฟ LED จะส�องสว�างตลอด
การทำงาน แต�จะเปลี่ยนเป�นสีฟ�า

เมื่อกดปุ�มปล�อยน้ำยาค�างไว�พร�อม
กับฟองจะเร��มออกมาจากให�เห็น

ที่ฝาครอบแปรงทั้ง 2 ข�าง

Mode
Power

5

กดปุ�มปล�อยน้ำยาเมื่อถูไปด�านหน�า
และย�อนหลังหร�อหากคราบยังไม�หมด

ปล�อยปุ�มกดน้ำยาเมื่อถูย�อนหลัง
ถูซ้ำไปมาเมื่อต�องการให�พ�้นแห�งเร็วข�้น

กดปุ�ม POWER
เมื่อต�องการป�ดเคร�่อง

6

Power

ปร�มาณปล�อยนํ้า
แรงดูด

ปร�มาณปล�อยนํ้า
แรงดูด

ข�อควรระวัง  : อย�าให�พรมหร�อพ�น้ไม�เน้ือแข็งเป�ยกมากเกินไป ควรระวังอย�าว��งทับวัตถุท่ีหลวมหร�อขอบพรม
การชะงักแปรงอาจทำให�สายพานเสียก�อนเวลาอันควร

4

Hard Floor Mode Area Rug Mode TURBO Mode

เหมาะสําหรบั : การใช�งานในชวี�ตประจําวัน
ขจดัสิ�งสกปรกบนพ�น้แข็งทีป่�ดสนทิ เช�น โคลน ซีเร�ยล
กับนมทีห่กเลอะเทอะ กาแฟ และอ่ืนๆ อีกมากมาย!

เหมาะสําหรบั : ทําความสะอาดพรมพร�อมเพ��มความ
สดชืน่ ลดคราบ กําจดัฝุ�นและขจดัสิ�งสกปรกทีแ่ห�ง เช�น
เศษ สิ�งสกปรก ผม และคราบไม�พ�งประสงค� อ่ืนๆ

เหมาะสําหรบั : การทําความสะอาดทีเ่พ��มข�น้
เป�นพ�เศษสําหรับคราบหนกัและขจดัสิ�งสกปรก
ทีติ่ดแน�นอยู�บนพ�น้ เช�น น้ําลาย, อาหารสัตว�เลีย้ง
เยลล่ี, น้ําผึง้, โคลน อืน่ๆ

ปร�มาณปล�อยนํ้า
แรงดูด



5 นาที

คำแนะนำ  : ไม�ควรปล�อยน้ำยาเยอะเกินจนแฉะบนพ�น้หร�อพรม

8

การทำความสะอาดพ�้น (ต�อ) หากต�องการทำความสะอาดพ�้นให�สะอาดเป�นพ�เศษ

การทำความสะอาดถังน้ำเสีย

2

ขจัดคราบฝุ�นดินสิ�งสกปรกออกก�อน
และกดปล�อยน้ำยาลงบนพ�้นผิว

ทิ�งน้ำยาไว�ประมาณ 5 นาที
ก�อนทำความสะอาด

เร��มทำความสะอาดอีกครั้ง
ให�เคร�่องเดินหน�าและถอนหลัง

เพ�่อทำความสะอาดพ�้นและน้ำยา
โดยไม�ต�องกดปุ�มปล�อยน้ำยา

31

คำเตือน เพ�อ่ลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟ�าช็อต ให�กดปุ�มป�ดการทำงานของเคร�อ่งและถอดปล๊ักไฟ

จากเต�าเสียบทุกคร้ัง ก�อนทำความสะอาดเคร�อ่งหร�อแก�ไขป�ญหาเบื้องต�นและหลังจากการใช�งานเสร็จ

กดปุ�มด�านบนถังน้ำเสีย
และดึงถังน้ำเสียออก

1

ยกฝาครอบถังน้ำเสียข�้น

2

ดึงที่กรองเศษสิ�งสกปรกออกจากถัง

3

เทสิ�งสกปรกทิ�ง

4

เทน้ำเสียทิ�งลงในอ�าง

5

ล�างทำความสะอาด
และนำถังประกอบกลับเข�าตัวเคร�่อง

(สามารถใช�งานต�อได�ทันที)

6



9

การทำความสะอาดเคร�่อง

คำเตือน เพ�อ่ลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟ�าช็อต ให�กดปุ�มป�ดการทำงานของเคร�อ่งและถอดปล๊ักไฟ

จากเต�าเสียบทุกคร้ัง ก�อนทำความสะอาดเคร�อ่งหร�อแก�ไขป�ญหาเบื้องต�นและหลังจากการใช�งานเสร็จ

หมายเหตุ  : เพ�อ่ผลลัพธ�ท่ีดี ไม�ควรทำความสะอาดตัวเคร�อ่งเกิน 2 คร้ัง หลังจากการใช�งานในแต�ละคร้ัง

2

วางเคร�่องลงบนแท�นชาร�จ
ถ�าหากแบตเตอร�่หมด

*แนะนำให�ชาร�จเคร�่องสักพักจนกว�า
ปุ�มทำความสะอาดเคร�่องแสดงบนหน�าจอ

เทถังน้ำเสียทิ�งก�อน
ที่จะทำความสะอาดตัวเคร�่อง

ให�สังเกตว�าน้ำในถังน้ำดีนั้นถึงข�ด
“ Clean Out Cycle” ถ�าน้ำเหลือ

น�อยกว�าให�เติมจนถึงระดับข�ด

31

5

กดปุ�มทำความสะอาดเคร�่อง
หร�อ “ Clean Out Cycle” 

เคร�่องจะทำความสะอาดด�วยตัวเอง
ประมาณ 40 ว�นาที

กดปุ�มบนฐานเคร�่องเพ�่อเป�ด
ฝาครอบแปรงออกและนำฝาครอบแปรง

และแปรงออกจากฐานเพ�่อผึ่งให�แห�ง
( สามารถดูเพ��มเติมจากหน�า 10 )

ยกเคร�่องออกจากแท�นชาร�จ
และเช็ดทำความสะอาดแท�นชาร�จ 

เพ�่อไม�ให�มีน้ำหลงเหลือบนแท�นชาร�จ
**ห�ามเอาแท�นชาร�จไปล�างน้ำ
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10

ทำความสะอาดดูแลหลังการใช�งาน

คำเตือน เพ�อ่ลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟ�าช็อต ให�กดปุ�มป�ดการทำงานของเคร�อ่งและถอดปล๊ักไฟ
จากเต�าเสียบทุกคร้ัง ก�อนทำความสะอาดเคร�อ่งหร�อแก�ไขป�ญหาเบื้องต�นและหลังจากการใช�งานเสร็จ

คำแนะนำ  : เพ�อ่ประสิทธิภาพการดูดและการใช�งานสูงสุด ควรทำความสะอาดฟ�ลเตอร�และผ่ึงให�แห�งทุกคร้ัง
                          หลังการใช�งาน และเปล่ียนทุกๆ 6 เดือน หร�อ 1 ป�

1

กดปุ�มบนฐานเคร�่อง
เพ�่อเป�ดฝาครอบแปรงออก

2

ดึงแปรงหมุนออก

3

ใช�ไม�แปรงทำความสะอาด
เพ�่อดึงเส�นผมที่พันแกน

แปรงหมุนออก

4

นำแปรงหมุนและฝาครอบแปรง
ล�างทำความสะอาด

5

นำถังน้ำเสียออกมาเทน้ำสกปรก
และทำความสะอาด (ดูจากหน�า 8)

6

ใช�ไม�แปรงทำความสะอาด
ขัดทำความสะอาดถังน้ำเสีย

7

ดึงฟ�ลเตอร�ออกจาก
ด�านบนฝาครอบถังน้ำเสีย

8

ล�างทำความสะอาดฟ�ลเตอร�
และฝาครอบถังน้ำเสีย
ด�วยน้ำยาและน้ำอ��น

9

ผึ่งอ�ปกรณ�ที่ล�างสะอาดเสร็จ
ให�แห�งทุกครั้งก�อนนำกลับ
ไปประกอบเข�าตัวเคร�่อง

ต�อในหน�าถัดไป



คำเตือน เพ�อ่ลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟ�าช็อต ให�กดปุ�มป�ดการทำงานของเคร�อ่งและถอดปล๊ักไฟ

จากเต�าเสียบทุกคร้ัง ก�อนทำความสะอาดเคร�อ่งหร�อแก�ไขป�ญหาเบื้องต�นและหลังจากการใช�งานเสร็จ

11

ทำความสะอาดดูแลหลังการใช�งาน (ต�อ)

10

ใช�ไม�แปรงทำความสะอาด
ขัดด�านในและท�อดูดของฐานแปรง
เพ�่อนำสิ�งสกปรกที่ติดค�างออก

11

ใส�แปรงหมุนกลับที่ฐานเคร�่อง
โดยใส�ด�านขวาให�เข�าที่ช�องก�อน

12

กดที่ดึงแปรงลง
เพ�่อให�แปรงหมุนลงล็อก

13

ใส�ฝาครอบแปรงกลับเข�าที่
ฐานเคร�่อง โดยวางฝาครอบแปรง

เข�ากับมุมฐานเคร�่อง

14

ใส�ฝาครอบแปรงให�ลงล็อก
จนได�ยินเสียง “คลิก”

15

ประกอบถังน้ำเสียกลับเข�าที่

16

ใส�ถังน้ำเสียให�ตัวถังด�านล�างเข�าไป
ในเคร�่องก�อนและดันด�านบนถัง

ให�เข�าไปในเคร�่อง จนได�ยินเสียง “คลิก”

17

เช็ดทำความสะอาดแท�นชาร�จด�วยผ�า
เพ�่อไม�ให�มีน้ำหลงเหลือบนแท�นชาร�จ

**ห�ามเอาแท�นชาร�จไปล�างน้ำ

18

ใช�ผ�าเช็ดทำความสะอาด
ปุ�มชาร�จสีทอง



คำเตือน เพ�อ่ลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟ�าช็อต ให�กดปุ�มป�ดการทำงานของเคร�อ่งและถอดปล๊ักไฟ

จากเต�าเสียบทุกคร้ัง ก�อนทำความสะอาดเคร�อ่งหร�อแก�ไขป�ญหาเบื้องต�นและหลังจากการใช�งานเสร็จ

12

การถอดด�ามจับ

1

ดึงถังน้ำดีข�้นและยกออก
แล�วพักไว�ก�อน

2

สอดวัตถุปลายทู� เช�น ไขควง/ปากกา
เข�าไปในบร�เวณวงกลมรูเล็กๆ

ตรงด�านหลังถังน้ำของตัวเคร�่อง

3

ดึงที่จับขณะดันวัตถุ
ปลายทู�เข�าไปในช�องเล็กๆ เพ�่อถอด

ว�ธีการเก็บรักษาเคร�่องหลังการใช�งาน
ควรจัดเก็บเคร�่องในพ�้นที่ร�มและแห�ง โดยไม�ควรเก็บเคร�่องในที่เย็นจัด เนื่องจากผลิตภัณฑ�นี้ใช�คู�กับน้ำ
การแช�แข็งจะทำให�ส�วนประกอบภายในเสียหายและทำให�การรับประกันเป�นโมฆะ

คำแนะนำ  : แนะนำทำความสะอาดหลังการใช�งานทุกคร้ัง ไม�ควรปล�อยทิ�งไว�เพ�อ่ป�องกันการเกิดกลิ�นอับ
 และควรมีอ�ปกรณ�สำรองการใช�งาน เช�น แปรง ฟ�ลเตอร� ฯลฯ

ข�อสังเกต  : การถอดแบตเตอร�จ่ะทำให�เคร�อ่งเสียหายและทำให�การรับประกันเป�นโมฆะ

ข�อควรระวัง  :
• ก�อนจัดเก็บอ�ปกรณ�เข�าเคร�อ่งตรวจสอบให�ม่ันใจว�าอ�ปกรณ�แห�งสนิทไม�อับช้ืน หากยังไม�แห�ง แนะนำถอดอ�ปกรณ�ผ่ึงลม

บนชุดถาดรองทำความสะอาด ก�อนประกอบจัดเก็บเข�าเคร�อ่งเพ�อ่ป�องกันการเกิดกลิ�นอับ

• หากไม�ใช�งานเคร�อ่งนานๆแนะนำถอดถังน้ำสะอาดเททิ�ง ไม�ควรทิ�งไว�ค�างเคร�อ่ง

ดงึด�าม
ออก

ประกันสินค�าภายในระยะเวลา 2 ป�
สินค�าของ Bissell มีการรับประกัน 2 ป� เฉพาะระบบการทำงานไม�รวมการใช�งานผิดประเภท หร�อ
ใช�น้ำยาอื่นที่ไม�ใช�ของ Bissell หร�อเคร�่องตกกระแทก เป�ยกน้ำ และไม�รวมอ�ปกรณ�เสร�มและอ�ปกรณ�
สิ�นเปลืองทุกชนิด 



คำเตือน เพ�อ่ลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟ�าช็อต ให�กดปุ�มป�ดการทำงานของเคร�อ่งและถอดปล๊ักไฟ

จากเต�าเสียบทุกคร้ัง ก�อนทำความสะอาดเคร�อ่งหร�อแก�ไขป�ญหาเบื้องต�นและหลังจากการใช�งานเสร็จ

รุ�น

น้ำยาสูตร
Natural Multi- Surface

Pet Floor Cleaning 
Solution

ขนาด 1 ลิตร

ใช�ขจัดคราบสกปรก
กลิ�นไม�พ�งประสงค�

ของสัตว�เลี้ยง
ข�้นอยู�กับการใช�งาน

อ�ปกรณ�เสร�ม ชื่ออ�ปกรณ� การใช�งาน อายุการใช�งาน
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อายุการใช�งานอ�ปกรณ�เสร�ม

คำแนะนำ  : เมิ่ือทำความสะอาดเสร็จ ควรล�างทำความสะอาดอ�ปกรณ�เสร�มทุกคร้ังหลังการใช�งานเสร็จ

และผ่ึงให�แห�งสนิทก�อนนำกลับมาประกอบเข�ากับตัวเคร�อ่งอีกคร้ัง

CrossWave X7
Cordless Pet

ควรเปลี่ยนทุกๆ
6 เดือน หร�อ 1 ป� 

ข�้นอยู�กับการใช�งาน

ใช�ขจัดคราบมันเหนียว
พร�อมเก็บกวาด
เศษสิ�งปกปรก

(แบบล�างทำความสะอาด)

แปรงหมุน
สำหรับทุกพ�้นผิว XL

ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน 
หร�อข�้นอยู�กับการใช�งาน

ใช�กรองฝุ�น สิ�งสกปรก
ต�างๆ ไม�ให�กลับเข�าสู�

ตัวเคร�่อง 
(แบบล�างทำความสะอาด)

ฟ�ลเตอร�



คำเตือน เพ�่อลดความเสี่ยงของไฟไหม�และไฟฟ�าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส�วนประกอบภายใน

ให�ใช�เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท�านั้น และเหมาะสำหรับใช�กับอ�ปกรณ�ทำความสะอาดพรม

หมายเหตุ  : เพ�อ่ลดความเส่ียงของการร่ัวไหล อย�าเก็บตัวเคร�อ่งและอ�ปกรณ�เอาไว�ในสถานท่ี่ีอาจเกิดการ

แช�แข็งอาจส�งผลให�เกิดความเสียหายต�อส�วนประกอบภายในตัวเคร�อ่ง
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ว�ธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
แนะนำการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับตัวเคร�่องและการใช�งานเบื้องต�น ถ�าหากไม�พบป�ญหา
ที่ต�องการแก�ไขจากตารางด�านล�างนี้ ให�ติดต�อศูนย�ซ�อมบร�การของ Bissell Thailand

ป�ญหา

มีคราบน้ำ
หร�อ

แรงดูดเบา

ไม�มีน้ำ
พ�นออกมา

น้ำรั่ว

เคร�่องไม�ชาร�จ

แปรงไม�หมุน
หร�อ เคร�่องดับ

ฝาครอบแปรงป�ดไม�แน�น

มีการอ�ดตันที่ช�องดูดเศษสิ�งสกปรก

ฟ�ลเตอร�ตันหร�อเป�ยกชื้น

แปรงหมุนเป�ยกชื้นและสกปรก

น้ำในถังน้ำดีหมด

ใส�ถังน้ำดีไม�แน�น

ฝาครอยแปรงหมุนไม�ลงล็อกหร�อไม�แน�น

ไม�ได�กดปุ�มปล�อยน้ำ

ถังน้ำดี หร�อ ฝาครอบถังน้ำเสียชำรุด

ถังน้ำเสีย ชำรุด

ถังน้ำเสีย เต็ม

ปุ�มชาร�จเคร�่องบนแท�นชาร�จสกปรก

อาจเกิดจากเส�นผม ขนสัตว�
พันที่ช�องใส�แปรง และแกนแปรง

ถอดออกและใส�กลับใหม�ให�แน�น

ทำความสะอาดช�องดูดด�วยกระดาษทิชชู�ูเพ�่อเอาสิ�งสกปรกออก

ล�างทำความสะอาดฟ�ลเตอร�เพ�่อเอาสิ�งสกปรกออกและผึ่งให�แห�ง

ล�างทำความสะอาดแปรงหมุนและผึ่งให�แห�ง

เติมน้ำและน้ำยาในถังน้ำดี รายละเอียดหน�า 6

ถอดออกและใส�กลับใหม�ให�แน�น

ถอดออกและใส�กลับใหม�ให�แน�น

กดปุ�มปล�อยน้ำต�อเนื่องขณะใช�เคร�่อง

ตรวจสอบถังน้ำดีว�าชำรุด มีรอยแตกหักหร�อไม�
ถ�ามีให�เปลี่ยนอันใหม�

ตรวจสอบถังน้ำเสียว�าชำรุด
มีรอยแตกหักหร�อไม� ถ�ามีให�เปลี่ยนอันใหม�

เทน้ำสกปรกทิ�ง

ใช�ผ�าแห�งเช็ดทำความสะอาดปุ�มสีทองบนแท�นชาร�จ
ที่ติดกับฐานชาร�จ ถ�ายังไม�ได�ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่ 

ให�แกะและตัดเส�นผมออกจากแกนแปรงและช�องใส�แปรง
เพ�่อป�องกันแปรงไม�หมุนซึ่งอาจทำให�สายพานเสียและ

มอเตอร�ไหม� ก�อนเวลาอันควร ถ�ายังไม�ได�ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่  

สาเหตุ ว�ธีแก�ไข
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Visit the BISSELL website: www.vitainno.com
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ประกันฉบับน้ีมีผลกับทุกประเทศยกเว�นประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมร�กา
กำหนดเง�อ่นไขโดย BISSELL International Trading
Company BV (BISSELL) โดยการรับประกันน้ีจะข�น้
ตรงต�อ BISSELL โดยทางเราสามารถเพ��มผลประโยชน�ให�กับลูกค�า
ภายใต�กฎหมาย อย�างไรก็ดี การรับประกันน้ีจะข�น้อยู�กับกฎหมาย
ของประเทศน้ันๆ ด�วย โดยจะแตกต�างกันออกไป ลูกค�าสามารถติดต�อ
สอบถามเก่ียวกับการรับประกันและการคุ�มครองเพ��มเติมได�ท่ีตัวแทน
จำหน�ายในประเทศของท�าน หากท�านมีคำถามเก่ียวกับการคุ�มครองน้ี
ท�านสามารถติดต�อแผนกดูแลลูกค�าในพ�น้ท่ีของท�านได�โดยตรง
การรับประกันน้ีขอสงวนสิทธ์ิแก�ผู�ซ้ือท่ีลงทะเบียนกับบร�ษัทโดยตรงเท�าน้ัน
ไม�สามารถยกสิทธิไปเป�นของผู�อ่ืนได� ท�านจะต�องมีหลักฐานในการซ้ือ
ในกรณีท่ีต�องการใช�สิทธ์ิในประกันสินค�า

ประกันสินค�าภายในระยะเวลา 2 ปี
สินค�าของ BISSELL มีการรับประกัน 2 ป� นับจากวันท่ีเกิดการซ้ือขาย
สินค�า โดยสามารถนำสินค�าท่ีชำรุดเสียหายในขอบข�ายของประกัน
สินค�ามาซ�อมแซมโดยไม�เสียค�าใช�จ�ายเพ�ืม่เติม
1. บร�ษัทฯจะรับประกันชิ�นส�วนท่ีเสียอันเน่ืองมาจากคุณภาพของชิ�น
ส�วนเสียหร�อข�อผิดพลาดในการผลิตเท�าน้ันเป�นระยะเวลา 2 ป� ต้ังแต�
วันท่ีซ้ือ แบตเตอร�ค่รอบคลุมการดูแลภายใน 2ป�นับจากวันท่ีซ้ือ
2. การรับประกันไม�รวมถึงการให�บร�การตรวจเช็คและล�างเคร�อ่ง
3. การรับประกันไม�รวมอ�ปกรณ�เสร�มท่ีจำเป�นเปล่ียนตาม
อายุการใช�งาน เช�น ฟ�ลเตอร�, แปรง ฯลฯ
4. ในกรณีท่ีเคร�อ่งขัดข�อง บร�ษัทฯ จะตรวจเช็คและซ�อมให�โดยไม�คิด
มูลค�าใดๆ ท้ังสิ�น ในระยะเวลารับประกัน 2 ป�

BISSELL ขอแนะนำให�เก็บหีบห�อและหลักฐานของวันท่ีซ้ือไว�เป�น
การยืนยัน ในกรณีท่ีจำเป�นต�องอ�างอิงสิทธ์ิในการรับประกันโดยจะข�น้
อยู�ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด การเก็บรักษาหีบห�อเดิมจะเป�นประโยชน�
ในการบรรจ�หีบห�อเพ�อ่ขนส�งมาซ�อมแซมแต�ไม�ได�เป�นข�อบังคับแต�อย�างใด
และหากใช�สิทธ์ิในการรับประกันแล�ว สินค�าชิ�นท่ีได�รับการซ�อมแซมหร�อเปล่ียน
อะไหล�ใหม�จะยังอยู�ในประกันจนกว�าจะหมดระยะเวลา นับจากวันท่ีซ้ือด้ังเดิม
เท�าน้ัน การรับประกันจะไม�มีการขยายเวลาใดๆ ท้ังสิ�น

*ข�อยกเว�นจากขอบข�ายการรับประกันสินค�า
การรับประกันน้ีใช�กับผลิตภัณฑ�ท่ีใช�เพ�อ่การใช�ส�วนตัวภายในบ�าน ไม�ใช�
เพ�อ่การค�าหร�อเพ�อ่การเช�าบร�การ อ�ปกรณ�บางชนิดท่ีมีอายุการใช�งาน 
ต�องเปล่ียนอยู�เสมอ เช�น หัวแปรงทำความสะอาด จะไม�ได�รับการคุ�มครอง
ไม�อยู�ในขอบข�ายการรับประกันน้ี
การรับประกันน้ีใช�ไม�ได�กับข�อบกพร�องใด ๆ ท่ีเกิดจากการสึกหรอ
และการฉีกขาด ความเสียหายหร�อความผิดปกติท่ีเกิดจากผู�ใช�
หร�อบุคคลท่ีสาม หร�อไม�ว�าจะเกิดจากอ�บัติเหตุความประมาทเลินเล�อ 
การละเลยหร�อการใช�งานอ่ืนท่ีไม�เป�นไปตามคู�มือผู�ใช� จะไม�ได�รับ
การคุ�มครอง ไม�อยู�ในขอบข�ายการรับประกัน

การซ�อมแซมโดยไม�ได�รับอนุญาตหร�อการพยายามเป�ดเคร�อ่ง 
งัดแงะ ออกมาซ�อมแซมด�วยตนเอง การถอดหร�อดัดแปลงฉลาก
แสดงผลิตภัณฑ�บนผลิตภัณฑ�หร�อทำให�ไม�สามารถอ�านได�จะทำ
ให�การรับประกันน้ีถือเป�นโมฆะทันที

BISSELL จะไม�รับผิดชอบต�อความสูญเสียหร�อความเสียหายใด ๆ 
ท่ีไม�สามารถคาดการณ�ได�หร�อความเสียหายท่ีเกิดข�น้ตามมาหร�อ
โดยผลสืบเน่ืองใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเน่ืองมาจากการใช�ผลิตภัณฑ�
น้ีรวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ 
การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหร�อ
ความผิดหวังส�วนบุคคลและความรับผิดชอบของ BISSELL จะไม�
เกินราคาซ้ือขายของผลิตภัณฑ�

BISSELL จะไม�มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับ
(A) การเสียชีว�ตหร�อบาดเจ็บซ่ึงเกิดจากความประมาทของพนักงาน
ตัวแทนหร�อผู�รับเหมา
(B) การฉ�อโกงหร�อหลอกลวง
(C) หร�อเร�อ่งอ่ืนๆ ท่ีไม�อยู�ภายใต�กฎหมาย
(E) บร�ษัทฯ จะไม�รับผิดชอบต�อความเสียหายในระหว�างประกัน
อันเน่ืองมาจากสาเหตุดังต�อไปน้ี
1.1 ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการใช�ผิดว�ธี
1.2 ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการแก�ไขหร�อดัดแปลง
1.3 ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการเคล่ือนย�ายและขนส�ง
1.4 ความเสียหาย อันเน่ืองมากจากอ�บัติเหตุหร�อภัยธรรมชาติ
เช�น น้ำท�วม, ไฟไหม�, แผ�นดินไหว
1.5 ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการใช�ไฟฟ�าท่ีไม�ได�มาตรฐาน

การคืนสินค�าภายใน 7 วัน
หากสินค�าเสียหายอันเกิดจากการผลิตสามารถติดต�อเปล่ียนสินค�า
ได�ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได�รับสินค�า โดยสินค�าต�องอยู�ในสภาพ
ท่ีจำหน�ายได�เท�าน้ัน บร�ษัทฯไม�มีนโยบายในการรับคืนสินค�าท่ีซ้ือไป
แล�วอันเกิดจากการเข�าใจซ้ือผิดรุ�น หร�อไม�พอใจในสินค�า

ถ�าผลิตภัณฑ� BISSELL เกิดความเสียหายหร�อชํารุดในสาเหตุที่
ครอบคลุมอยู�ในประกันภายในระยะเวลา 2 ป� กรุณาติดต�อเราได�ที่
Website: www.vitainno.com
บร�ษัท ว�ต�าอินโน จํากัด
อาคารญาดา ชั้น 5 (ห�อง509) เลขที่ 56 ถนนสีลม
แขวงสุร�ยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Email: contact@vitainno.co.th
Phone: 02-066-3655
Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559
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