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และควรทําตามคําเตือนอย่างเคร่ งครัด
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เพื�อหลีกเลียงความเสียงในปั ญหาเกี�ยวกับไฟฟ้าช๊ อต
หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

» เครื่องใช้ ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนําให้ เด็กอายุต่ํากว่า � ปี และผู้มีอาการบาดเจ็บ
บกพร่ องทางร่ างกายหรื อผู้ที่ยังไม่ได้ รับการแนะนําการใช้ เครื่อง เพื�อป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ งาน การทําความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
» เครื่องใช้ ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสําหรับเด็กควรเก็บให้ ห่างไกลจากมือเด็กและ
ดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้ เด็กนําเครื่องไปใช้ ในการเล่นสนุก
» หากเกิดการเสียหายหรื อชํารุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมกับ
ผู้ผลิตและบริ ษัทที่จัดจําหน่ายเท่านัน�
» ไม่ควรใช้ งานเครื่องขณะข้ ามผ่านสายไฟฟ้าหรื อสายสัญญาณต่างๆ
» ขณะใช้ งานเครื่องหรื อทําความสะอาด ควรระวังไม่ให้ นิ้วมือ เส้ นผม
เสื้อผ้ า หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายไม่ให้ เข้ าไปติดภายในเครื่อง
» ไม่ควรใช้ น้ํายาหรื อของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที�ระบุไว้
ในคู่มือการใช้ งาน
» ไม่ควรเสียบสายไฟทิ้งไว้ ขณะไม่ได้ ต้องการใช้ งานเครื่อง
» ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
» แปรงหมุนอาจเริ่มการทํางานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควร
ถอดสายไฟก่อนทําความสะอาดหรื อซ่อมแซมเครื่อง
» ไม่ควรนําออกไปใช้ ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ ม
» เครื่องใช้ ไฟฟ้าไม่ควรนําไปใช้ เป็ นของเล่น
» ควรใช้ ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้ เท่านัน�
» ควรทําตามคําแนะนําจากผู้ผลิตที่แนบมา
» ไม่ควรใช้ งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรื อชํารุด
» ไม่ควรให้ เครื่องโดนน้ําหรื อของเหลวใดๆ
» หากเครื่องไม่ทํางานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชํารุดเสียหาย
ทิ้งไว้ กลางแจ้ ง หรื อตกน้ํา ไม่ควรพยายามใช้ เครื่องหรื อพยายาม
จะซ่อมแซมด้ วยตนเองและส่งคืนบริ ษัทหรื อตัวแทนจําหน่าย
เพื่อซ่อมแซม

คํา่ แนะนําเพิ่มเติม

่
» ไม่ควรเสียบสายไฟทิ้งไว้ ขณะไม่ได้ ต้องการใช้ งานเครื อง

» ไม่ควรนําของเหลวบรรจุไว้ ในเครื่องใช้ ไฟฟ้าในชิ้นส่วนอื�นๆ นอกเหนือจากชิ้นส่วนที่กําหนด
» ไม่ควรดึงหรื อกระชากสายไฟฟ้า ใช้ สายไฟแทนด้ ามจับเพื่อพยุงเครื่อง ปิ ดประตูหนีบสายไฟ
หรื อดึง ลากสายไฟผ่านพื้นที่หรื อของมีคม
» ไม่ควรนําสายไฟวางบนพื้นผิวที�มีความร้ อนสูง

» ไม่ควรถอดสายไฟโดยการกระชากหรื อกระตุกสายจากเต้ าเสียบ
» หากต้ องการถอดสายไฟให้ ค่อยๆ ดึงจากส่วนหัวสายไฟออกจากเต้ าเสียบ
» ไม่ควรเสียบสายไฟขณะมือเปี ยก
» ไม่ควรใส่ส่ิงของอื่นๆลงในช่องหรื อกระบอกต่างๆ ในตัวเครื่อง

» ไม่ควรใช้ ขณะช่องหรื อกระบอกใดๆ ในเครื่องกําลังเปิ ดอยู่ เพราะจะทําให้ กําลังดูดลดลง
» ปิ ดเครื่องทุกครั้งก่อนถอดสายไฟออก
» เพิ่มความระมัดระวังขณะใช้ เครื่องบนบันได
» ไม่ควรใช้ เครื่องดูดหรื อทําความสะอาดสารไวไฟ เช่น น้ํามันเครื่อง
» ไม่ควรใช้ เครื่องดูดหรื อทําความสะอาดสารที�เป็ นพิษ เช่น สารแอมโมเนีย สารคลอรี น

น้ํายาล้ างท่อ

» ไม่ควรใช้ เครื่องดูดหรื อทําความสะอาดบนพื้นผิวที�มีสารระเหยเช่นทินเนอร์ ฝุ่นผงไวไฟ
เคลือบนํ้ามัน หรื อไอระเหยที่เป็ นพิษ
» ไม่ควรใช้ เครื่องดูดเศษของแข็งหรื อของมีคมเช่นเศษแก้ ว เล็บ ตะปู เหรี ยญและอื่นๆ
» ควรใช้ เครื� องบนระนาบพื้นแนวนอนเท่านั้น

คําเตือน
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หมุนให้ เข้ าล๊อคถูกต้ องก่อนเปิ ดเครือง

คําเตือน

่ กเลียงความเสี
่
่ อปัญหาไฟฟ้าช๊ อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
เพือหลี
ยงหรื
่
้
้ วเรียบ
ควรใช้ เครืองในร่
มเท่านันและห้
ามนําไปแช่ของเหลว ควรใช้ ในพืนผิ
ระหว่างการทําความสะอาดและใช้ เฉพาะนา้ํ ยาของ Bissell เท่านัน้

คําเตือน

่ กเลีย� งความเสียงในการติ
่
เพือหลี
ดไฟ ไฟฟ้าช๊ อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ควรเติมนาํ้ หรือของเหลวต่างๆ ให้ เรียบร้ อยก่อนการใช้ งาน

่
เครืองใช้ สาํ หรับไฟ ���-��� โวลต์ ความถีกระแสไฟฟ้
า ��-�� เฮิร์ทซ์ สําหรับใช้ ในครัวเรือนเท่านัน้
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ขอบคุณทีเ่ ลือกใชสนิ คา BISSELL PowerFresh Slim Steam Mop
การประกอบกอนนำไปใชงานสามารถพลิกไปที่หนา 5 และเริ่มตนใชงานกันไดเลย!
คำแนะนำดานความปลอดภัย . . . . . . . . . 2
รายละเอียดสินคา . . . . . . . . . . . . . . . . .4

การแกไขปญหาเบื้องตน. . . . . . . . . . . .

การรับประกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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การประกอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
การใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
การบำรุงรักษาและดูแล . . . . . . . . . . 11-13

อุปกรณบรรจุในกลอง?

เครื่องทำไอน้ำแบบมือจับ

ที่แขวนผนัง

ฐานเครื่อง

ผามอบใยไมโครไฟเบอร
ชนิดขจัดคราบ

ผามอบใยไมโครไฟเบอร
ชนิดถูพื้นทั่วไป

กลองเก็บอุปกรณ

หัวตอ-แปรงขัด
หัวตอ-หัวขูดคราบฝงแนน
อเนกประสงค
(บรรจุในกลอง)
(บรรจุในกลอง)
หัวตอ-แปรงขัดรองยาแนว
หัวตอ-หัวพนฆาเชื้อโรค
(บรรจุในกลอง)
(บรรุในกลอง)

ถวยตวงน้ำ
ดามเครื่อง

อุปกรณเสริม และ อายุการใชงาน

1. ชุดหัวแปรง อายุการใชงาน 6 เดือนหรือขึ้นอยูกับการใชงาน
2. ฟลเตอรน้ำ อายุการใขงาน 6 เดือน หรือขึ้นอยูกับการใชงาน แนะนำการใชน้ำกรองเพื่อยืดอายุการใชงาน
3. ผาถูพื้นใยไมโครไฟเบอร อายุการใชงานขึ้นอยูกับการใชงาน

TIPS :

1. ไมควรใชเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำโดยไมมีน้ำบรรจุอยูภายในกระบอกโดยคุณจะไดเสียงกระทบ
เปนการเตือนวาน้ำหมด
2. ควรใชน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากแรธาตุเพื่อยืดอายุเครื่องทำความสะอาดพื้นของคุณ
3. เพื่อพื้นที่สะอาดเต็มประสิทธิภาพ ควรใชแผนถูพื้นเสนใยพิเศษในการทำความสะอาด คอยๆ ถูอยางชาๆ
ดึงไปมาประมาณ 3ถึง4รอบ โดยใชระบบไอน้ำอยางตอเนื่อง เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ควรทำความสะอาดแผน
ถูพื้นโดยการซักทุกครั้งหลังใชงาน
4. การเก็บเครื่องทำความสะอาดขณะแผนถูพื้นเปยกชื้น อาจทำใหเกิดรอยแตมสีขาวบนพื้นหอง เพื่อลบรอย
แตมสีขาวใหสะอาดสามารถลบไดดวยน้ำสมสายชู
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เครือ่ งถูพน้ื ระบบไอน้ำอเนกประสงค
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ปุมควบคุมระบบสัมผัสดิจิตอล
จุดเติมน้ำ
ปุมปลดลอคถอดดาม
สายไฟ
ดามเครื่อง
เครื่องทำไอน้ำแบบดามจับ

7
8
9
10
11
12

บีบควบคุมปลอยไอน้ำ
จุดเชื่อมตอแขวนผนัง
ปุมปลดลอคฐานเครื่อง-ตัวดาม
ฐานเครื่อง
ที่แขวนผนังเก็บเครื่อง
กลองเก็บอุปกรรณ

เพิ่มเติม: กลองเครื่องมือเก็บอุปกรณ อุปกรณหัวตอตางๆ เชน หัวตอแปรงขนสีเขียว, หัวตอพนไอน้ำ,
หัวตอขัดรองยาแนวและหัวตอขูดแบบแบน
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อยาเสียบปลั๊กใชงาน CrossWave® Cordless ของคุณจนกวาคุณจะคุนเคยกับคำแนะนำและขั้นตอนการใขงานทั้งหมด

การประกอบเครือ่ ง

คำเตือน

อยาเสียบปลั๊กPowerFresh® Slim Steam Mop ของคุณจนกวาคุณจะคุนเคยกับคำแนะนำและขั้นตอนการใขงานทั้งหมด
BISSELL PowerFresh® Slim Steam

ขั้นตอนการประกอบอยางรวดเร็วและงายดาย ดังนี้

1

ประอบดามเครื่องและ
ฐานเครื่องเขาดวยกันให
มีเสียงดัง “คลิ๊ก”

click

• เครื่องนี้ไอน้ำแบบดามจับ
• ดามเครื่อง
• ฐานเครื่อง

2

click

ประกอบเครื่องทำไอน้ำ
แบบดามจับและดาม
เครื่องเขาดวยกันใหมีั
เสียงดัง “คลิ๊ก”

3

4

ติดกลองเครื่องมือเขาที่ไดเครื่องทำไอน้ำแบบดามจับ โดย
จัดคลิปที่ดานหลังของกลองเครื่องมือใหตรงกับที่เปดที่
ดานลางของ เครื่องทำไอน้ำแลวเลื่อนลงใหเขาที่

พันสายไฟรอบฝามือของคุณเปนวงกลม จากนั้นวางสายรัด
รอบๆ

คำนะนำ: สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งกับผนังและที่เก็บขอมูลโปรดดูหนา 12

TIP:
1. เครื�องถูพื �นระบบไอนํ �าของ Bissell นันเน้
� นการทํางานด้ วยนํ �าเปล่าและปลอดสารเคมี ���% ในการทําความสะอาดพื �นบ้ านของคุณ
ดังนันทางบริ
�
ษทั ไม่แนะนําให้ ใช้ สารเคมีหรือนํ �ายาอืน� ๆ เติมลงในเครื�อง นอกจากนํ �าเปล่า (นํ �ากรอง) เท่านัน�

2. ถูพื �นระบบไอนํ �าเมือ� ใช้ งานประมาณ �� นาทีขึ �นไป ผ้ าไมโครไฟเบอร์มคี วามชื �นของไอนํ �าสะสม จะทําให้ผ้าเริ�มเปี ยกชื �นและอาจทิ �งรอยคราบนํ �าได้
ดังนันควรสลั
�
บเปลีย� นผ้ าไมโครไฟเบอร์ใหม่อยูเ่ สมอ เพือ� ให้ พื �นสะอาดไร้ คราบนํ �าและสิง� สกปรก

3. เมือ� มีอาการไอนํ �าไม่ออก นํ �ารัว� อาจเกิดจากการอุดตันหรือฟิ วเตอร์หมดอายุ ซึง� ฟิ ลเตอร์กรองนํ �า มีอายุการใช้ งาน � – � เดือน ทังนี
� �ขึ �นอยูก่ บั การใช้
งานและนํ �าทีใ� ช้ ดังนันวิ
� ธสี งั เกตุวา่ ควรจะเปลีย� นเมือ� ไหร่ ให้ ดจู ากเม็ดบีทจะเปลีย� นสีจากเขียว ขาว เป็ นสีนํ �าเงินหรือนํ �าตาล หรือถ้ าฟิ วเตอร์มกี าร
แตกหัก แนะนําให้ เปลีย� นทันทีคะ่
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การเติมน้ำเริม่ ใชงาน
2

1

ถังน้ำสะอาดอยูดานบน
เครื่องทำไอน้ำแบบดามจับ

3

ดึงจุกยางดานบนเครื่อง
เปดขึ้น

ใชถวยน้ำที่เตรียมไวแลวเติมน้ำกรองหรือน้ำปราศจากแรธาตุแนะนำใหใชแทนน้ำประปา
ปดฝาถังเก็บน้ำจากเติมน้ำแลว

หมายเหตุเล็กนอยเกีย่ วกับการเติมถังเก็บน้ำ:
• ความจุของถังเก็บน้ำคือ 350 มล. (12 ออนซ)
ระวัง! อยาใชสารเคมี น้ำยาถูพน้ื ชนิดอืน่ ๆ เติมลงในถังน้ำสะอาด ลงในตัวเครือ่ ง
• วิธีแกไขอื่นๆ อาจเปนอันตรายตอเครื่องและทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
ขอแนะนำ: แนะนำใหใชน้ำกรอง หรือน้ำปราศจากแรธาตุเพื่อยืดอายุของเครื่องทำไอน้ำและตัวกรองน้ำ

ผาถูพน้ื ใยไมโครไฟเบอร บรรจุในกลอง 2 ผืน
1

ผาถูพื้น มีลักษณะแตกตางดังนี้

สีขาว

สีเทาสลับขาว

ผาสีขาว เหมาะสำหรับ การใชในชีวิตประจำวันบนพื้นที่ละเอียดออน
เชนไมเนื้อแข็งปดผนึกและลามิเนต
ผาสีเทาสลับขาว เหมาะสำหรับ ใชถูพื้นบริเวณที่มีคราบหนัก-เหนียว

6

2

ในการใสผามอบที่ฐานเครื่อง ควรใสผาใหของยางคลุมรอบฐานเครื่อง
หันปาย Bissell ไปดานหลังตัวเครื่อง

การควบคุมปุม ปรับระดับไอน้ำ
1

2

เสียบปลั๊กเริ่มการใชงาน

เมื่อเสียบปลั๊กแลวไฟ STEAM
READY จะเริ่มกระพริบ

4

เลือกระดับไอน้ำที่ตองการตามความตองการในการทำความสะอาด

กดปุม HI STEAM หนึ่งครั้งเพื่อเปด
ใช HI STEAM สำหรับทำความ
สะอาดพื้นชนิดแข็งทั่วไป

กดปุม LOW STEAM หนึ่งครั้ง
เพื่อเปดใช LOW STEAM สำหรับ
พื้นที่ละเอียดออนหรือทำความสะอาด
ทุกวัน

3

หลังจากผานไป 30 วินาทีไฟ STEAM
READY จะเปลี่ยนเปนแสงสีทึบ

หยุดกระพริบ หมายถึง พรอมใชงาน

5

หากตองการเปดการทำงานของ steam
ใหกดปุม PAUSE หนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: คุณตองรอจนกวาไฟหยุดกระพริบพรอมใชงานกอนที่จะเลือกระดับไอน้ำที่คุณตองการ
เมื่อใชไมถูพื้นไอน้ำครั้งแรกหรือใชครั้งแรกหลังจากเติมถังน้ำปมอาจสงเสียง “เคาะ” นี่เปนเรื่อง
ปกติและจะลดลงหลังจากนั้นไมกี่วินาที
โหมดไอน้ำใหเหมาะกับพื้นผิว
ไอนํา� ตํ�า เหมาะกับพืนไม้
� ไม้ ไม่ เคลือบ ปาร์ เก้ ลามิเนต กระเบืองยาง
�
ไอนํา� สูง เหมากับพืนกระเบื
�
อง
� แกรนิตโต้ ปูน กระเบือง
� หินอ่ อน
สามารถกดปุ่ มปล่อยไอนํ �าประมาณ ��-�� วินาที แล้วค่อยถูพื �น เครื�องจะปล่อยไอนํ �าสูงประมาณ ��-��� องศาเพือ� ยับยังและฆ่
�
าเชื �อโรคบนพื �น

7

การทำความสะอาดพืน้
หมายเหตุ: กอนที่คุณจะทำความสะอาดควรกวาดพื้นหรือดูดฝุนกอนทำความสะอาดดวย
PowerFresh® Slim Steam Mop.

ไมถูพื้นระบบไอน้ำของคุณออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นอยางเชนกระเบื้องเซรามิก, ลามิเนท,
หินออน, หินและปดผนึกพื้นไมเนื้อแข็ง ไมแนะนำใชงานไมถูพื้นบนพื้นที่มีแว็กซเคลือบเงา

2

1

เสียบปลั๊กกอนการใชงาน

3

ตรวจสอบใหแนใจวาไฟหยุุดกระพริบกอนกดเลือก
ปรับระดับไอน้ำ ตามความเหมาะสมของพื้น

เหยียบดานขางของเทาเพื่อปรับเอน
รางของเครื่อง

หมายเหตุ: เมื่อใชไอน้ำถูพื้นผาจะเริ่มชื้น แนะนำใหสลับเปลี่ยนผาใหมอยูเสมอ เพื่อปองกันพื้น
มีคราบลายน้ำ และชื้นแฉะจนเกินไป
4

5

บีบควบคุมปลอยไอน้ำดามจับ

6

8

เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุดในการฆาเชื้อ
โรคบนบริเวณพื้นใหใชแผน ผา
ไมโครไฟเบอรที่แหงเสมอและคอยๆ
ถูพื้นแบบไอน้ำกลับไปกลับมาอยาง
สม่ำเสมอและสม่ำเสมออยางนอย
แลวสลับเปลี่ยนผาใหมเมื่อผา เริ่มชื้น
หรือดำสกปรก

www.BISSELL.com

สามารถถูพื้นไดอยางงายดาย ฐานหมุนได
เอียงเขาตามซอกมุมตางๆ

7

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลวใหปดเครื่องโดยกดปุม

PAUSE แลวถอดปลั๊กออก

การทำความสะอาดอเนกประสงค
BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop สามารถทำความสะอาดพื้นที่สูงหรือในที่แคบๆ

เมื่อใชทอตอแบบยาว-ดามเครื่อง หรือ ถอดเปนเครื่องทำไอน้ำแบบดามจับได
2

1

3

30
กอนที่จะเปลี่ยนจากการถูไปที่คุณสมบัติ
มือถือหรือตัดการเชื่อมตอเครื่องมือจากพ็อด
มือถือหรือคันตอขยายตรวจสอบใหแนใจวา
ไอน้ำไมไดมาจากหัวฉีดอีกตอไปโดยปลอยไก
และกดปุมหยุดชั่วคราว

ในการทำความสะอาดเหนือพื้นหรือที่สูง
โดยจับดามพรอมเหยียบขอเชื่อมตอ
ดานหลังเครื่องแลวยกขึ้นเพื่อปลอย
คันยืดออก

ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกการตั้งคา
ไอน้ำที่ตองการจากนั้นบีบควบคุมปลอย
ไอน้ำที่อยูใตดามจับของพ็อดมือถือเพื่อ
ปลอยไอน้ำ

หมายเหตุ: อยาเหยียบคันเรงดานหลังเพื่อปรับเอนหลังเพื่อปรับชั้น เมื่อถอดดานออกจากฐานเครื่อง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดยกหางออกจากรางกายของคุณ เนื่องจากดานลางดามอาจปลอยไอน้ำที่คางอยูออก
4

5

จัดตำแหนงลูกศรบนเครื่องมือใหลูกศรที่สวนทายของหัวฉีด
(บนทอดามเครื่องหรือเครื่องทำไอน้ำแบบดามจับ) และบิด
เครื่องมือใหเขาที่

6
หากตองการใชงาน
แบบเครื่องทำไอน้ำ
แบบดามจับใหบีบปลด
ลอคที่ขอตอเชื่อมแลว
ดึงออก

แนบเครื่องมือที่ตองการไปยังจุดสิ้นสุดของทอตอดามเครื่องเพื่อทำ
ความสะอาดเหนือพื้นและบริเวณที่เขาถึงไดยากเชน เพนดาน,
บานเลื่อน

7

ทำความสะอาดโดนไมตองใชเครื่องมือ:
บีบควบคุมปลอยไอน้ำที่อยูใตดามจับ
ของพ็อดมือถือเพื่อปลด ไอน้ำออกจาก
หัวพนไอน้ำ

8

ทำความสะอาดโดยตอหัวอุปกรณตางๆ:
เปลี่ยนอุปกรณที่หัวพนไอน้ำ หมุนใหเขา
ลอคกอนบีบควบคุมปลอยไอน้ำที่อยูใต
ดามจับของพ็อดมือถือเพื่อปลดไอน้ำ
ออกจากหัวพนไอน้ำ

9

การทำความสะอาดอเนกประสงค
8

ขึ้นอยูกับความตองการในการทำความสะอาดสามารถเปลี่ยนการใชงานไดหลากหลาย ทั้งแบบที่สูง-ตอดามเครื่อง แบบถูพื้น หรือ
ถอดเปนเครื่องทำไอน้ำแบบดามจับ ตามความตองการการใชงาน
หัวตอแบบขูด สำหรับ
ขจัดคราบสกปรก
ที่ติดอยูบนพื้นเคานเตอร
ฯลฯ
หัวตอแบพน สำหรับใชพนฆาเชื้อโรคตามจุดตางๆที่ตองการ
หัวตอขัดรองยาแนว
สำหรับขจัดคราบ
รองยาแนวบนผนัง
หองน้ำ พื้นกระเบื้อง
หัวตอฐานถูพื้น
สำหรับเช็ดทำ
ความสะอาดเคาเตอร
ครัว ผังหองครัว หองน้ำ

หัวตอแบบขัดอเนกประสงค สำหรับขัดขจัดคราบฝงแนน
เตาแกส เปนตน

หมายเหตุ: หัวอุปกรณเสริมตางๆ สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมไดที่เว็ปไซต www.vitainno.com
9

10

เมื่อใชงานเสร็จแลว ใหกด
ปุม Pause หยุดการทำงาน
ไอน้ำ กอนถอดปลั๊ก

รอสักครู ใหเครื่องทำไอน้ำหายรอนและหยุดพนไอน้ำ กอนถอด
ชิ้นสวนอุปกรณและจัดเก็บเครื่องทำไอน้ำเขาที่เก็บ

คำเตือน: ปลอยใหไอเย็นลงกอนที่จะถอดเครื่องมือออก ทั้งแบบตอทอยาวหรือแบบใชงานแบบมือถือ
ที่ยังมีความรอนเหลืออยู
11

ประกอบเครื่องคืนเขาที่
ระหวางดามเครื่องและฐาน
ใหเขาลอค จนมีเสียงดัง “คลิ๊ก”

click

12

และประกอบเครื่องทำไอน้ำ
แบบดามจับเขาที่จุดเชื่อมตอ
ระหวางดามใหมีเสียงดัง
“คลิ๊ก”

click

10

วิธที ำความสะอาดผาถูพน้ื

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อตหรือไดรับบาดเจ็บ ปดเครื่องและถอดปลั๊กจากเตาเสียบ
กอนบำรุงรักรักษาหรือแกไขปญหาตางๆ

2

1

3

ถอดผาถูพื้นออกจากฐานผา
มอบหลังเสร็จการใชงาน
ถอดปลั๊กออกหลังเสร็จกการใขงาน

ผาถูพื้นสามารถซักมือและซักเครื่อง ใช
ผงซักฟอกชนิดไมผสมสารฟอกขาวเทานั้น
อยาใชน้ำยาปรับผานุมหรือสารฟอกขาว

ระวัง: ผาถูพื้นยังคงมีความรอนอยู
4

พันสายไฟรอบฝามือของคุณเปนวงกลม จากนั้นวางสายรัดรอบ
สายไฟเพื่อความเปนระเบียบ

5

ติดตั้งที่แขวนผนังและนำเครื่องเขาจัดเก็บใหเรียบรอย

หมายเหตุ: ตัวเครื่องไมสามารถวางตั้งเองได หากคุณไมไดใชตัวยึดติดผนังตรวจสอบใหแนใจวา
เครื่องถูพื้นไอน้ำของคุณเก็บไวในที่ปลอดภัยในตำแหนงตั้งตรงกับพื้นผิวที่มั่นคงเพื่อปองกันไมใหหลนลง

11

การติดตัง้ ทีแ่ ขวนติดผนังเพือ่ จัดเก็บ

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อตหรือไดรับบาดเจ็บ ปดเครื่องและถอดปลั๊กจากเตาเสียบ
กอนบำรุงรักรักษาหรือแกไขปญหาตางๆ
จำเปนตองใชไขควงปากแฉกเพื่อติดตั้งที่แขวสผนัง หากติดตั้งลงบนผนังหอง ใหใชจุดยึดพลาสติก
พรอมสกรูที่ใหมา

1
วางที่แขวนผนังไวกับผนังในบริเวณที่คุณตองการเก็บเครื่องไว

2

วางสกรูแตละตัวผานรูทั้งสองในตัวยึดติดผนัง ใชไขควงหรือ
สวานเพื่อติดกับผนัง

12

3

คนหาคลิปที่ดานหลังของกลอง
เครื่องมือและติดตั้งอยูฝงทาง
ดานขวาของจุดแขวนผนัง

การใชทเ่ี ก็บแบบแขวนผนัง

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อตหรือไดรับบาดเจ็บ ปดเครื่องและถอดปลั๊กจากเตาเสียบ
กอนบำรุงรักรักษาหรือแกไขปญหาตางๆ

สามารถจัดเก็บได 2 วิธีโดยใชแทนแขวนผนัง

เครื่องถูพื้นระบบไอน้ำ

แบบที่ 1:
1

คนหาชองเปดที่ดานหลังของเครื่อง
ทำไอน้ำแบบดามจับ และตอเขา
กับริมฝปากดานบนของผนังแขวน

2

3

ตัดฐานเครื่องลงไปในตำแหนงที่เอียง

แขวนสายไฟและกระเปาเครื่องมือบน
ตะขอดานซาย

2

3

แบบที่ 2:
1

ถอดปลั๊กเครื่องทำไอน้ำออกจากดามเครื่อง

นำดานแขวนที่จุดพักเก็บ

4

ดัดฐานเครื่องลงไปในคำแหนงที่เอียง

5
คนหาชองเปดที่ดานหลัง
ของเครื่องทำไอน้ำแบบ
ดานจับและตอเขากับริม
ฝปากดานบนของผนัง
แขวน

แขวนสายไฟและกระเปา
เครื่องมือชนตะขอดานซาย

13

การแกไขปญหาเบือ้ งตน

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟาช็อตใหปดสวิตชไฟและถอดปลั๊กออกกอนทำการบำรุงรักษา
ปญหา

อาการไอน้ำลดนอยลง
หรือไมมีไอน้ำ

สาเหตุ

การแกไขปญหา

ถังเก็บน้ำวางเปลา

เติมน้ำสะอาด

ไมไดเลือกระดับไอน้ำ

เลือกระดับไอน้ำโดยกดปุมระดับไอน้ำ ต่ำ-สูง

ติดตั้งเครื่องไมถูกตอง

ประกอบตัวเครื่องทำไอน้ำและดามจับใหเขาที่ลงลอค
ดัง “คลิ๊ก”
ประกอบดามเครื่องและฐานเครื่องใหมใหลงลอคเขาที่
ดัง “คลิ๊ก”
เมื่อไฟกระหยุบหยุดแสดงสถานะพรอมใชงานไอน้ำ ใหเลือก
ระดับไอน้ำที่ตองการ (HI or LO) จากนั้นบีบควบคุมปลอย
ไอน้ำที่ใตดามจับของเครื่องทำไอน้ำแบบมือถือเพื่อปลอย
ไอน้ำ

ติดตั้งฐานเครื่องไมถูกตอง
กดปุมหยุดการทำงานไอน้ำ

ผาถูพื้นสกปรก
รอยคราบน้ำมัน
ลายเสน

น้ำรั่วไหล

เสียเคาะ ดังผิดปกติ

ใชบนพื้นแว็กซหรือพื้นที่มีความมันเงามากเปนพิเศษ

ผาถูพื้นเปยกจนเกินไป

สลับเปลี่ยนผาถูพื้นใหแหงเสมอ และกดบีบปลอยไอน้ำเปน
ระยะๆเพื่อเรียกไอน้ำสำหรับไอน้ำนอย ไมใหออกมากเกินไป

เปดระดับไอน้ำรอนสูงจนเกินไป

ปรับระดับไอน้ำแบบ ความรอนต่ำ

มีรอยแตกหรือราวที่ถังน้ำสะอาด

ตรวจสอบเพื่อดูวามีรอยแตกบนตัวเครื่องหรือถังและ
ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวายังคงมีปะเก็บยางอยูในถังและติดตั้ง
อยางถูกตองในเครื่อง

เสียงดังปกติเมื่อใชครั้งแรก หรือ ถังน้ำสะอาดวางเปลา เติมถังน้ำสะอาดในครั้งแรกของการทำไอน้ำจะมีเสียงดัง
เคาะ เสียงจะลดลงหลังจากไมกี่วินาที เปนอาการปกติ
ทอโลหะสำหรับดูดน้ำไมสามารถเขาถึงน้ำ
เขยาตัวทอดูดน้ำเพื่อใหหลอดถึงระดับน้ำ

วิธีการเปลี�ยนตัวกรองนํา�
คําแนะนําเพิม� เติมสําหรับการใช้ นํ �าคือควรใช้ นํ �ากลัน�
ในการเติมในเครื�องทําความสะอาด และวิธใี นการ
ตรวจสอบระยะเวลาทีค� วรเปลีย� นตัวกรองนํ �าคือ เมือ�
เม็ดสีเขียวเปลีย� นเป็ นสีฟา้
หากตัวกรองนํ �าไม่มกี ารเปลีย� นแปลงสีเมือ� ถึงเวลาทีเ� หมาะสม
หมายความว่าอาจเกิดการสะสมของตะกอนแคลเซียมในเครื�อง
ทําความร้ อน โดยอาจจะเป็ นต้ นเหตุของความเสียหายภายใน
เครื�องหรือประสิทธิภาพในการทําความสะอาดทีล� ดลง
การเปลี�ยนตัวกรองนํา� :
1. จับด้ านข้ างของตัวกรองนํ �าและดึงออกจากเครื�อง
2. ดันตัวกรองนํ �าเข้ าไปในเครื�องจนเข้ าที�
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ถอดและลางทำความสะอาดผาถูพื้น หรือสลับเปลี่ยนผาพื้น
ใหมตามคำแนะนำกอนการใชงานตอไป
หากคุณใชน้ำยาขัดพื้นแว็กซบนพื้นของคุณผลิตภัณฑไอน้ำ
อาจลดความมันวาว อางถึงผูผลิตขี้ผึ้งหรือขัด หากคุณไม
แว็กซหรือขัดเงาพื้นใหตรวจสอบคำแนะนำการดูแลพื้น
จากผูผลิตพื้นของคุณ

TH

ประกันฉบับนีมี้ ผลกับทุกประเทศยกเว้นประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
่
BISSELL International Trading
กําหนดเงือนไขโดย
้ น้
Company BV (BISSELL) โดยการรับประกันนีจะขึ
่
ตรงต่อ BISSELL โดยทางเราสามารถเพิมผลประโยชน์
ให้ กบั ลูกค้ า
้ นอยู
้ ก่ บั กฎหมาย
ภายใต้ กฎหมาย อย่างไรก็ดี การรับประกันนีจะขึ
้ ด้ วย โดยจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้ าสามารถติดต่อ
ของประเทศนันๆ
่
่ มได้ ทตัี่ วแทน
สอบถามเกียวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิมเติ
่ บการคุ้มครองนี้
จําหน่ายในประเทศของท่าน หากท่านมีคาํ ถามเกียวกั
่
้ ของท่านได้ โดยตรง
ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้ าในพืนที
่
้
การรับประกันนีขอสงวนสิ
ทธิ�แก่ผ้ ซู อที
ื้ ลงทะเบี
ยนกับบริษทั โดย
้ สามารถยกสิทธิไปเป็ นของผู้อนได้
ตรงเท่านันไม่
ื่ ท่านจะต้ องมี
้
หลักฐานในการซือในกรณีทตี� ้ องการใช้ สทิ ธิ�ในประกันสินค้ า

ประกันสินค้ าภายในระยะเวลา � ปี

้
สินค้ าของ BISSELL มีการรับประกัน � ปี นับจากวันทีเ� กิดการซือขาย
สินค้ า โดยสามารถนําสินค้ าทีชํ่ ารุดเสียหายในขอบข่ายของประกัน
สินค้ ามาซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยเพิม� เติม
�. บริษทั ฯ จะรับปประกันชิ �นส่วนทีเ� สียอันเนือ� งมาจากคุณภาพของชิ �น
ส่วนเสียหรือข้ อผิดพลาดในการผลิตเท่านั �นเป็ นระยะเวลา � ปี นับตั �งแต่
วันทีซ� ื �อ
�. การรับประกันไม่รวมถึงการให้ บริการตรวจเช็คและล้ างเครื�อง
�. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมทีจ� าํ เป็ นต้ องเปลีย� นตาม
อายุการใข้ งาน เช่น ฟิ ลเตอร์ , ผ้ าถูพื �น เป็ นต้ น
�.ในกรณีทเี� ครื�องขัดข้ อง บริษทั ฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้ โดยไม่คดิ
มูลค่าใดๆ ทั �งสิ �น ในระยะเวลารับประกัน � ปี
�. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทกี� ารซ่อมแก้ ไขหรือเปลีย� นชิ �น
ส่วนอุปกรณ์ใดๆ ในเครื�อง ไม่ได้ ดาํ เนินการโดยบริษทั ฯ หรือผู้ทไี� ด้ รับ
การมอบหมายจากบริษทั ฯ
BISSELL ขอแนะนําให้ เก็บหีบห่อและหลักฐานของวันทีซ� อไว้
ื้ เป็ น
การยืนยัน ในกรณีทจี� าํ เป็ นต้ องอ้ างอิงสิทธิ�ในการรับประกันโดยจะขึน้
อยูภ่ ายในระยะเวลาทีกํ่ าหนด การเก็บรักษาหีบห่อเดิมจะเป็ นประโยชน์
่
ในการบรรจุหบี ห่อเพือขนส่
งมาซ่อมแซมแต่ไม่ได้ เป็ นข้ อบังคับแต่อย่างใด
่ รบั การซ่อมแซมหรือเปลียน
่
์
้ ได้
และหากใช้สทิ ธิในการรั
บประกันแล้ว สินค้าชินที
่
้ ม
อะไหล่ใหม่จะยังอยูในประกั
นจนกว่าจะหมดระยะเวลา นับจากวันทีซ� อดั
ื้ งเดิ
้
้
้
เท่านัน การรับประกันจะไม่มกี ารขยายเวลาใดๆ ทังสิน

*ข้อยกเว้นจากขอบข่ายการรับประกันสินค้า
่
้ กบั ผลิตภัณฑ์ทใช้
การรับประกันนีใช้
ี่ เพือการใช้
สว่ นตัวภายในบ้ าน ไม่ใช่
่
่
เพือการค้ าหรือเพือการเช่าบริการ อุปกรณ์บางชนิดที่มีอายุการใช้ งาน
ต้ องเปลี่ยนอยูเ่ สมอ เช่นแผ่นกรอง สายพานและแผ่นถูพื้น
จะไม่ได้ รับการคุ้มครอง ไม่อยูใ่ นขอบข่ายการรับประกันนี้

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่อง
งัดแงะ ออกมาซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดหรือดัดแปลงฉลาก
แสดงผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำ
ให้การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันที
BISSELLจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือ
โดยผลสืบเนื่องใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
นี้รวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ
การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหรือ
ความผิดหวังส่วนบุคคลและความรับผิดชอบของBISSELLจะไม่
เกินราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์
BISSELL จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับ
(A) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของพนักงาน
ตัวแทนหรือผู้รับเหมา
(B) การฉ้อโกงหรือหลอกลวง
(C) หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย
(E) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกัน
อันเนื่องมากจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

การคืนสินค้า ภายใน 7 วัน

หากสินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิต สามารถติดต่อ เปลี่ยนสินค้า
ได้ภายใน 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่
จำหน่ายได้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนสินค้าที่ซื้อ
ไปแล้วอันเกิดจากการเข้าใจซื้อผิดรุ่น หรือไม่พอใจในสินค้า

ถ้าผลิตภัณฑ์ BISSELL เกิดความเสียหายหรือชํารุดในสาเหตุท� ี
ครอบคลุมอยู่ในประกันภายในระยะเวลา � ปี กรุณาติดต่อเราได้ท� ี
Website: www.vitainno.com
บริษทั วีต้าอินโน จํากัด
อาคารญาดา ชัน� � (ห้อง���) เลขที� �� ถนนสีลม
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ �����
Email: contact@vitainno.co.th
Phone: 02-066-3655
Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com
เมือ่ ติดต่อ BISSELL, กรุณาแจ้ งหมายเลขประจําเครื�องเพือ� รับการบริการ
่ _____________ กรุณากรอกวันที่ ซอ้ื ขายสินค้ า: _____________
กรุณากรอกหมายเลขประจําเครือง:
NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื�อรับสิทธิและตรวจสอบวันที�ที�ครอบคลุมการรับประกัน
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