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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�างการทําความสะอาดและใช�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 8

11

9

10

2

3

5

4

6

7

1. ปุ�มเป�ดป�ดเคร�่อง 

2. สายไฟ

3. ที่เก็บสายไฟ

4. ถังน้ำเสีย

5. ที่จับถังน้ำเสีย

6. ที่จับถังน้ำดี

7. ถังน้ำดี

8. ที่เก็บท�อดูด

9. ปุ�มปล�อยน้ำยา

10. สลักยึดท�อดุด

11. ท�อดูด

อ�ปกรณ�ภายในกล�อง
อ�ปกรณ�พ�้นฐานที่มาในกล�องข�้นอยู�กับแต�ละรุ�น หากต�องการดูว�าข�างในกล�องมีอ�ปกรณ�อะไรบ�าง
สามารถดูได�จากรายละเอียดที่อยู�ด�านบนฝากล�อง  Body (ตัวเคร�่อง) / Tools (แปรง)
Trial-Size Formula (น้ำยาขนาดทดลอง)

คำเตือน เพ�่อลดความเสี่ยงของไฟไหม�และไฟฟ�าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส�วนประกอบภายใน

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

ตัวเคร�่อง หัวแปรง 2 ขนาด

ขนาด 8 cm ขนาด 15 cm

น้ำยาสูตร
Wash&Protect

Pro Stain&Odour
ขนาด 236 mL

(8 oz)

น้ำยาสูตร Wash&Protect
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ว�ธีเติมน้ำในถังน้ำดี

คำเตือน เพ�่อลดความเสี่ยงของไฟไหม�และไฟฟ�าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส�วนประกอบภายใน

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

2

ยกถังน้ำดีออกจากตัวเคร�่อง
โดยจับที่หูของถังแล�วยกข�้น

หมุนฝาถังน้ำดีออก เติมน้ำเปล�าตามสัดส�วนให�พอดีข�ด
ที่ระบุไว�ข�างขวด

31

FILL LINES: 2 OUNCES2X FORMULA
WATER

5

เติมน้ำยาทำความสะอาดเฉพาะของ Bissell เท�านั้น
ปร�มาณ 2 ออนซ� หร�อ 60 มิลลิลิตร และป�ดฝาถังน้ำดีให�แน�นสนิท

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

4

FILL LINES: 2 OUNCES2X FORMULA
WATER

เมื่อเติมน้ำยาเสร็จแล�ว นำถังน้ำดี
ประกอบกลับเข�าไปที่ตัวเคร�่อง

6

FILL LINES: 2 OUNCES2X FORMULA
WATER

FILL LINES:
2 OUNCES2X FORMULA

WATER
FILL LINES: 2 OUNCES2X FORMULA

WATER

สำหรับสูตร 2
2 oz./60 mL

2 oz.4 oz.

น้ำยา SPOT & STAIN : 2 ออนซ�
น้ำยา OXYGEN BOOST : 2 ออนซ�

สูตร 1
น้ำยาสูตร Wash&Protect : 2 ออนซ�

สูตร 2
เลือกสูตรการผสมน้ำยา SPOTCLEAN PRO

FILL LINES:
2 OUNCES2X FORMULA

WATER

W
as

h 
&

P
ro

te
ct

FILL LINES:
2 OUNCES2X FORMULA

WATER

O
X

Y
G

E
N

B
O

O
S

T

SPO
T &

STA
IN

*สูตรน้ำยา BISSELL สามารถเลือกใช�ตามความเหมาะสมของการขจัดคราบสกปรก

น้ำเปล�า

เติม
น้ำเปล�า
จนถึงข�ด

เติม
น้ำยาผสม

ปร�มาณ 2 ออนซ�

น้ำยา
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ว�ธีใช�งานเคร�่อง

คำเตือน เม่ือใช�หัวแปรงขจัดคราบแบบล้ำลึก ควรวางแปรงไปท่ีพ�น้พรมโดยตรงเพ�อ่หลีกเล่ียงการปล�อย

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

หมุน
บิดออก

ก�อนทำความสะอาดเคร�่อง

แปรงทำความสะอาดขนาด 8 cm / 15 cm

1. ดูดฝุ�นหร�อคราบเพ�่อขจัดสิ�งสกปรกให�หลุดออกจากบร�เวณที่ต�องการทำความสะอาด
2. ฉีดน้ำยาทำความสะอาดของ Bissellที่บร�เวณที่ต�องการทำความสะอาด
3. ทิ�งน้ำยาไว�ประมาณ 3 นาที      4. ทำความสะอาดโดยว�ธีดังนี้

ปลดท�อดูดออกโดยการบิดสลักยึด
แล�วนำหัวแปรงใส�ตามที่คุณต�องการ

หมุนปลดตัวล็อคสายไฟออกแล�ว
คลายสายไฟออกเพ�อ่เสียบเข�ากับเต�ารับ

กดปุ�ม เป�ด/ป�ด เพ�่อเป�ดเคร�่อง

เลือกขนาดหัวแปรงตามที่ต�องการ
แล�วใส�หัวแปรงเข�ากับท�อดูด

จนได�ยินเสียงคลิ�ก

กดปุ�มฉีดพ�นน้ำยาให�ทั่วบร�เวณ
คราบสกปรก โดยให�มีระยะห�าง

จากคราบประมาณ 1 นิ�ว

ปล�อยมือออกจากปุ�ม
กดพ�นน้ำยา

เสียบปลั๊กไฟ

กดปุ�มเป�ด/ป�ด

ใช�หัวแปรงถูไปมาขจัดคราบพร�อม
ดูดคราบสกปรกกลับเข�าเคร�่อง

ไม�แนะนำให�กดน้ำยาตลอด
ในขณะทำการดูดสิ�งสกปรกออก

เพราะจะทำให�น้ำออกมาเยอะจนเกินไป

คําเตือน : ไม�แนะนําให�กดนํ้ายาตลอด
ขณะทําการดูดสิ�งสกปรกออก

เพราะจะทําให�นํ้าออกมาเยอะจนเกินไป

ขนาด 8 cm. ขนาด 15 cm.



6

ว�ธีทำความสะอาดหลังจากการใช�งานเสร็จ

คำเตือน เพ�อ่ลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟ�าช�อต ให�กดปุ�มป�ดการทำงานของเคร�อ่งและถอดปล๊ักไฟ

จากเต�าเสียบทุกคร้ังก�อนท่ีจะทำความสะอาดเคร�อ่งหลังจากการใช�งาน

เมื่อน้ำเสียถึง ข�ดวัดระดับ “full”
แสดงว�าถังน้ำเสียเต็มแล�ว

ให�เทถังน้ำเสียทิ�ง

ดึงถังน้ำเสียออกจากเคร�่อง
และนำไปเทน้ำเสียทิ�ง

เพ�่อเป�ดฝาถังน้ำเสีย
ให�ยกที่จับข�้นไปด�านหลัง
เพ�่อเป�นการปลดล็อค

ดึงฝาถังน้ำเสียข�้นแล�ว
เทน้ำเสีย-เศษขยะทิ�ง

และล�างทำความสะอาด

ป�ดฝาถังน้ำเสียกลับเข�าที่
และยกด�ามจับกลับมาอีกฝ��ง

เพ�่อล็อคให�เข�าที่

ก�อนที่จะวางถังน้ำเสียกลับเข�าเคร�่อง
ให�ดึงเศษฝุ�นออกจากฟ�ลเตอร�สีแดง

ดึงหัวแปรงออกจากท�อดูด
แล�วล�างทำความสะอาดและผึ่งให�แห�ง

ใส�ท�อดูดกลับเข�าที่เก็บสาย
และพันสายไฟเก็บให�เร�ยบร�อย

ว�ธีการเก็บรักษาเคร�่องหลังการใช�งาน
จัดเก็บรักษาเคร�่องในบร�เวรณที่ป�ดและแห�งในอ�ณหภูมิห�อง  4-43 องศาเซลเซียส

แนะนำให�ล�างท�อดูดเพ�่อลดการอ�ดตัน
โดยเทน้ำใส�อ�างและใช�ท�อดูน้ำเพ�่อ

ทำความสะอาดท�อดูดและยกปลายท�อดูด
ให�ยืดออกเพ�อ่ให�แน�ใจว�าไม�มีน้ำค�างอยู�ในท�อ



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

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 

ป�ญหา

ไม�มีน้ำยาพ�น
ออกมา 

หร�อ

พ�นน้ำยา
ออกมาน�อย

เคร�่องไม�ดูด

ไม�ได�ใส�น้ำในถังน้ำดี

ใส�ถังน้ำดีไม�แน�นสนิท

ป��มน้ำไม�ทำงาน

ถังน้ำเสียใส�ไม�แน�นสนิท

ถังน้ำเสียเต็ม

เติมน้ำและน้ำยาลงในถังน้ำดี

กดป�ดเคร�่องและยกถังน้ำดีใส�กลับเข�าไปใหม�ให�แน�น

จับปลายท�อดูดให�ต่ำกว�าระดับน้ำในถัง
เพ�่อทำการป��มน้ำ

กดป�ดเคร�่องและยกถังน้ำเสียออก
แล�วใส�ถังกลับเข�าไปใหม�ให�แน�น

เทน้ำเสียทิ�ง

สาเหตุ ว�ธีแก�ไข



8

FQA คำถามยอดฮิต

คำเตือน เพ�่อลดความเสี่ยงของไฟไหม�และไฟฟ�าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส�วนประกอบภายใน

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

ลำดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

หลังจากทำความสะอาดเป�ยกหร�อไม�?

มีระบบ Heatwave หร�อไม� มีความร�อนใช�ไหม?

เสียงดัง หร�อไม�

คุณใช�สูตรอย�างไร?
ใช�ผงซักฟอกอื่นได�หร�อไม�?  

SPOTCLEAN PRO ใช�น้ำยา
รุ�น SPOTCLEAN ได�หร�อไม�

SPOTCLEAN ใช�น้ำยา
รุ�น SPOTCLEAN PRO ได�หร�อไม�

ที่นอนยางพาราใช�ได�หร�อไม�

วัสดุหนังใช�ได�หร�อไม�

น้ำยาไม�ควรใช�กับผ�าชนิดใด

ใช�กับเฟอร�นิเจอร�ต�างๆ ได�หร�อไม�?  

ฉันควรระวังอะไรในระหว�างขั้นตอนการใช�งาน?  

เป�นการซักเฟอร�นิเจอร� ฉะนั้นพ�้นผิวจะชื้นๆ เมื่อทำเสร็จแล�ว
ระหว�างทำไม�ต�องปล�อยน้ำยาออกมาตลอด และพยายามดูดคราบน้ำ

ออกให�มากที่สุด เพ�่อจะทำให�พ�้นผิวเฟอร�นิเจอร�จะหมาดๆ
หลังจากทำความสะอาดเสร็จควรผึ่งแดดให�แห�ง

ไม�มี แนะนำใช�น้ำยาผสมน้ำอ��น 60 องศาเซลเซียส

เคร�่องจะเสียงดังเหมือนเคร่ืองดูดฝุ�นทั่วไป
แนะนำให�ใช�ผ�าลองตัวเคร�่องเพ�่อลดเสียง

เนื่องจากไม�สามารถชี้แจงองค�ประกอบทางเคมี
ของสารทำความสะอาดอื่นๆ ได� จ�งแนะนำให�ใช�เฉพาะสูตรสำหรับ

รุ�นเท�านั้น เพ�่อประสิทธิภาพการใช�งานและคงรักษาผลิตภัณฑ�
ไม�ให�เกิดความเสียหายอ�ดตัน

ใช�ได� ควรผสมสูตรน้ำยาขจัดคราบทั่วไป 2 ออนซ� 
และเติมสูตรน้ำยาขจัดคราบลึก 2 ออนซ�

ใช�ได� ควรเติมน้ำยาสูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour
ตามข�ดที่ระบุ / 2 ออนซ�

สามารถใช�ได�สำหรับ ฟ�ก, ที่นอน, ผ�าหุ�ม, เบาะ 
วัสดุชนิดผ�าใยสังเคราะห�

ไม�แนะนำ อาจทำให�หนังเกิดความเสียหายได�

ไม�ควรใช�กับใยผ�าประเภท ผ�ากำมะหยี่, ผ�าไหม, หนัง-หนังกลับ

ใช�ได�บนพ�้นที่หลายหมวดหมู� หร�อเฟอร�นิเจอร�ผ�าที่สามารถซักได� 
เช�น เบาะผ�า, ฟ�ก, ที่นอน, โซฟา, หมอน, พรมในบ�าน

และเบาะผ�า-พรมในรถยนต�

• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งถังน้ำดี-น้ำเสียลงล็อคเร�ยบร�อยแล�ว
   และถังน้ำดีมีน้ำสะอาดอยู�ในถังระหว�างการใช�งาน
• ผสมน้ำยาตามอัตราส�วนที่คู�มือระบุ
• อย�าลืมล�างถังน้ำเสียหลังใช�งานเสร็จทุกครั้ง และผึ่งให�แห�งสนิท
   ก�อนนำกลับมาประกอบเข�ากับตัวเคร�่องอีกครั้ง
• ทำความสะอาดเฟอร�นิเจอร�เสร็จ นำไปตากแดดหร�อผึ่งลมให�แห�ง  

หัวข�อ คำอธิบาย



รุ�น

น้ำยาขนาดทดลอง
สูตร Wash&Protect
Pro Stain&Odour

บรรจ� 236 mL (8 oz)
*บรรจ�ภายในกล�อง

ใช�ขจัดคราบทั่วไป
และขจัดคราบฝ��งลึก

ข�้นอยู�กับการใช�งาน

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

9

อายุการใช�งานอ�ปกรณ�เสร�ม

คำแนะนำ  : เมิ่ือใช�แปรงทำความสะอาดเสร็จ ควรล�างทำความสะอาดแปรงทุกคร้ังหลังใช�งานเสร็จ

และผ่ึงให�แห�งก�อนนำกลับมาประกอบเข�ากับตัวเคร�อ่งอีกคร้ัง

ข�อควรระวัง  : น้ำยาสูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour ไม�ควรใช�กับใยผ�าประเภทผ�ากำมะหย่ี, 

ผ�าไหม, หนัง-หนังกลับ, ผ�าว�ล (ผ�าท่ีทอจากขนสัตว�), ผ�าไนลอน

คำเตือน 1.ห�ามรับประทาน  2. ระวังอย�าให�เข�าตา 3.เก็บให�ห�างจากมือเด็ก 4.ควรสวมถุงมือยางทุกคร้ัง

*ถ�าในกรณีท่ีน้ำยาเข�าตา ให�ร�บล�างออกด�วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา แต�ถ�าหากยังมีอากาศระคาย
เคืองให�ร�บไปพบแพทย�

SpotClean Pro

ข�้นอยู�กับการใช�งาน
ใช�ขจัดคราบทั่วไป

และขจัดคราบฝ��งลึก

น้ำยาขนาดปกติ
สูตร Wash&Protect
Pro Stain&Odour
บรรจ� 1,500 mL

1ป� หร�อ
ข�้นอยู�กับการใช�งาน

และดูแลรักษา

1ป� หร�อ
ข�้นอยู�กับการใช�งาน

และดูแลรักษา

สำหรับพ�้นที่น�อย
ขจัดคราบเฉพาะจ�ด

สำหรับพ�้นที่ใหญ�

แปรง
ขนาด 8 cm

แปรง
ขนาด 15 cm
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Visit the BISSELL website: www.vitainno.com
เมื่อติดต�อ BISSELL, กรุณาแจ�งหมายเลขประจำเคร�่องเพ�่อรับการบร�การ
กรุณากรอกหมายเลขประจำเคร�่อง: _____________ กรุณากรอกวันที่ ซื้อขายสินค�า: _____________
NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพ�่อรับสิทธิและตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน

 

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

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�รับการ
คุ�มครอง ไม�อยู�ในขอบข�ายการรับประกันน้ี 

***ใช�น้ำยาของ BISSELL เท�าน้ัน เพ�อ่ทำความสะอาด ถ�าหากใช�น้ำยา
ประเภทอ่ืนๆ หร�อน้ำยาอ่ืนท่ีมีส�วนประกอบของมะนาว และน้ำมันสน
อาจจะทำให�เคร�อ่งมีป�ญหาและไม�อยู�ในการรับประกัน น้ำยาท่ีมีส�วน
ประกอบจากน้ำมัน ไม�แนะนำให�ใช�กับเคร�อ่ง Spot Clean โดยเด็ดขาด

©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6274 10/18 RevC
Visit our website at: www.BISSELL.com

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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C�sumer Guar��e 
This Guarantee only applies outside of the USA and Canada. It is 
provided by BISSELL International Trading Company BV (“BISSELL”).
This Guarantee is provided by BISSELL. It gives you specific rights. 
It is offered as an additional benefit to your rights under law. You 
also have other rights under law which may vary from country 
to country. You can find out about your legal rights and remedies 
by contacting your local consumer advice service. Nothing in this 
Guarantee will replace or lessen any of your legal rights or remedies.  
If you need additional instruction regarding this Guarantee or have 
questions regarding what it may cover, please contact BISSELL 
Consumer Care or contact your local distributor. 
This Guarantee is given to the original purchaser of the product from 
new and is not transferable. You must be able to evidence the date 
of purchase in order to claim under this Guarantee.

Limited Two-Year Guarantee
Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, 
BISSELL will for two years from the date of purchase by the  
original purchaser repair or replace (with new or remanufactured 
components or products), at BISSELL’s option, free of charge, any 
defective or malfunctioning part or product.
BISSELL recommends that the original packaging and evidence of  
the date of purchase be kept for the duration of the Guarantee 
period in case the need arises within the period to claim on the 
Guarantee. Keeping the original packaging will assist with any 
necessary re-packaging and transportation but is not a condition  
of the Guarantee.
If for your product is replaced by BISSELL under this Guarantee, 
the new item will benefit from the remainder of the term of this 
Guarantee (calculated from the date of the original purchase).  
The period of this Guarantee shall not be extended whether or  
not your product is repaired or replaced.
*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM 
THE TERMS OF THE GUARANTEE
This Guarantee applies to products used for personal domestic use and 
not commercial or hire purposes.  Consumable components such as 
filters, belts and mop pads, which must be replaced or serviced by the 
user from time to time, are not covered by this Guarantee.  
This Guarantee does not apply to any defect arising from fair wear 
and tear. Damage or malfunction caused by the user or any third 
party whether as a result of accident, negligence, abuse, neglect, or 
any other use not in accordance with the User Guide is not covered 
by this Guarantee. 

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com
When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.
Please record your Model Number: _____________ Please record your Purchase Date: _____________
NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of the date  
of purchase in the event of a Guarantee claim. See Guarantee for details.

An unauthorised repair (or attempted repair) will void this Guarantee 
whether or not damage has been caused by that repair/attempt.
Removing or tampering with the Product Rating Label on the  
product or rendering it illegible will void this Guarantee. 
SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL AND ITS DISTRIBUTORS ARE NOT 
LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE THAT IS NOT FORESEEABLE 
OR FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY 
NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFIT, LOSS OF BUSINESS, BUSINESS 
INTERRUPTION, LOSS OF OPPORTUNITY, DISTRESS, INCONVENIENCE OR 
DISAPPOINTMENT.  SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL’S LIABILITY WILL 
NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
BISSELL DOES NOT EXCLUDE OR LIMIT IN ANY WAY ITS LIABILITY FOR 
(A) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE OR THE 
NEGLIGENCE OF OUR EMPLOYEES, AGENTS OR SUBCONTRACTORS; (B) 
FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; (C) OR FOR ANY OTHER 
MATTER WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER LAW.

C�sumer Care
If your BISSELL product should require 
service or to claim under our Limited 
Two-Year Guarantee, please contact us 
as follows:

Website:
www.BISSELL.com

Email: 
UKSupport@bissell.com

Telephone: 
0344-888-6644

Write: 
BISSELL Homecare (Overseas) Inc.
Ground Floor
226 Berwick Avenue
Slough, Berkshire, SL1 4QT
United Kingdom

Spares are available for purchase. 
To purchase visit www.4bissell.co.uk

www.vitainno.com

Website:
www.vitainno.com

Email:
contact@vitainno.co.th

Telephone:
02-066-3655

Hotline:
097-174-0216 , 061-625-3559

Address:
Vitainno Co.,Ltd.
Yada Building, 5th Floor (Room 509),
56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak,
Bangkok 10500
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When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.
Please record your Model Number: _____________ Please record your Purchase Date: _____________
NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of the date  
of purchase in the event of a Guarantee claim. See Guarantee for details.
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Vitainno Co.,Ltd.
Yada Building, 5th Floor (Room 509),56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak,Bangkok 10500

Tel. 02-066-3655  Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559

@vitainno @Bissellthailand Vitainno.com


