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GB Keep pages 3 and 10 open when reading this manual, to make easier identify the different parts of the 
product.
We would recommend that you carefully study these Operating Instructions before attempting to 
operate the unit, and that you note the Important Safety Instructions ······················································ Page 4

中文 阅读本手册时，打开第3页和第10页，以便于识别本产品不同的零件。
我们建议您在使用本装置前，认真学习这些操作说明并注意重要的安全说明。 ······································· 6 頁

TH เปิดหน้า 3 และหน้า 10 ค้างไว้ขณะอ่านคู่มือนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาคำแนะนำการใช้ก่อนนำเครื่องไปใช้งาน และขอให้ท่านอ่านคำแนะนำด้านความ
ปลอดภัยที่สำคัญด้วย ···································································································································· หน้า 8
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ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER  
    Before using the vacuum cleaner, please observe these basic precautions.
WARNING: To reduce the risk of fi re, electric shock, or injury

•  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by 
a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Do not use the appliance if the mains lead or plug is damaged or faulty.
•  If the mains lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualifi ed persons in order to 

avoid a hazard.
• Unplug from the socket outlet when not in use and before cleaning the appliance or undertaking maintenance operations. 
• Turn off the appliance before removing the plug. Do not pull on the mains lead, always pull on the plug body itself.
• Hold the plug, when rewinding the mains lead.
• Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
• Do not use wet fi lters after wash, make sure they are completely dry to avoid damaging the cleaner.
• Do not vacuum fl ammable or combustible substances, neither use in areas where they may be present.
• Do not vacuum hot ash, embers or large and sharp objects.
• Do not vacuum water or other liquids. 
• Keep the vacuum cleaner away from heat sources such as radiators, fi res, direct sunlight, etc.
•  This vacuum cleaner is fi tted with a thermal cut-out device which automatically turns off the cleaner to prevent overheating of 

the motor. When this happens, disconnect the cleaner from the socket outlet and check the dust compartment and fi lters as 
they may be full or clogged with fi ne dust. Check for any other obstructions in the hose or tube.  After removing the obstruction, 
leave the cleaner to cool down until the thermal cut-out resets after approximately 60 minutes.

C - HOW TO OPERATE YOUR CLEANER
C-1  Pull out the mains lead and put the plug into the 

socket outlet.

C-2  Power control
 : OFF   

You can turn the appliance ON by turning it to the 
clockwise direction.
 
To increase or decrease the power, turn the variable 
power control.                      (Only MC-CG383)

 MIN:Lowest suction of approximately 500W.
 MAX:Highest suction of approximately 1600W.
                                     (Only MC-CG381)

 C-3  Switching between carpet and fl ooring
Flooring: Press lever A
Carpet: Press lever B

C-4   After you fi nish vacuuming, remove the plug from 
the socket outlet and press the cord rewind pedal.
When rewinding the mains lead, press the cord 
rewind pedal holding the plug so that it does not 
become damaged.

C-5   Storage position
Slide the wand holder straight into the wand 
supporter.

C-6  Park position
For short breaks during vacuuming, slide the wand 
holder into slot on the rear side of main body. 
NOTE:  When you use park position, we suggest that 

you switch the appliance off. 

A- IDENTIFICATION OF MAIN PARTS  

A) Floor nozzle
B) Connection pipe
C) Hose
D) Curved wand
E) Telescopic wand
F) Hose inlet

G) Dust cover

H) ON/OFF Switch / power control button

 I ) Cord rewind pedal

J) Plug

K) Multipurpose accessory

L) Cloth dust bag (in carton)

B - HOW TO ASSEMBLE YOUR CLEANER
B-1  Insert the connection pipe into the hose inlet and turn 

the pipe to the right. 

B-2    Insert the curved wand into the upper end of the 
telescopic wand, and the fl oor nozzle to the other end.

B-3   You can adjust the length of the telescopic wand by 
pushing the button.
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D - MAINTENANCE AND SERVICING

   CAUTIONS
•  The plug must be removed from the socket outlet 

before cleaning or maintaining the appliance.
•  DO NOT use hot air or hot surface to dry fi lters. Dry 

them at room temperature for approximately 24 hours.
•  IMPORTANT: Before re-installing the washable fi lters, 

make sure they are completely dry to avoid damaging 
the appliance.

NOTE:  If the cloth dust bag is not properly installed, the dust 
cover will not close. Be sure to check that the cloth 
dust bag is properly installed before operating the 
appliance, otherwise dust will leak out.
The paper dust bag can easily lay on the dust cover 
packing or clip between the bag collar and the body, 
so be sure to properly extend it into the body of the 
appliance.

Replacing the cloth dust bag
D-1  Lift the dust cover catch and raise the dust cover until 

it clicks properly.

D-2  Remove the bag collar from the bag holder and pull 
out the cloth dust bag.

D-3 Put in a new cloth dust bag.

D-4 Close the dust cover properly until you hear it click.

When using a cloth bag
D-5  Slide the bag clip to open the dust bag, pour out the 

dirt, then slide the bag clip back to its original position. 
(Please don’t throw away the bag clip.)

D-6  Next slide the bag collar back into the bag holder with 
holding the bag collar and the bag clip together so 
that the bag clip will fi t into the space.

Floor nozzle
D-7  Inspect once a month.

Using an old toothbrush or similar tool, clean any dirt 
or lint from the brush.

Vacuum cleaner body
D-8  Wipe with a soft cloth soaked with water.

Maintaining the Pre-motor Filter
Follow the procedure written below when the suction power 
is not restored after replacing a new paper dust bag.

D-9  Open the dust cover.

D-10  Remove the pre-motor fi lter.

D-11  Wash gently with water and then allow to dry in a 
shaded location.

D-12 Return the pre-motor fi lter to its original position.
 NOTE:  Make sure you remember to replace the fi lter. 

If the fi lter is not installed, it will cause motor 
failure.

 •  Do not wash the fi lter in a washing machine or dry it 
with a dryer or other source of hot air.

What to do if your cleaner does not work 
Check that the appliance is correctly plugged in and that the 
socket outlet is working. If the thermal cut-out device has 
operated, wait until it resets automatically after approximately 60 
minutes. 
If after having checked the above mentioned points, the 
appliance does not work, take it to an Authorized Service Centre 
to be repaired.

What to do when the suction performance 
reduces
• Stop the appliance and unplug from the socket outlet.
•  Check whether the wands, hose and accessories are blocked or 

not. If they are blocked, remove the obstruction.
•  Check whether the cloth dust bag is full. If it is full, replace it.
•  Check whether the pre-motor fi lter is blocked with dust. 
  If they are blocked, clean them out or replace them.

SPECIFICATIONS

MC-CG383 MC-CG381
Power source 220 V~50 Hz

Max. Input 1800 W 1600 W

Nominal input 1500 W 1300 W

Dimensions (W x L x H) 240 mm x 350 mm x 250 mm

Net weight 3.8 kg

Extension wands Plastic telescopic

Multipurpose accessory √

REMINDER FOR CUSTOMER
The model and serial number of this product may be found on 
the nameplate located on the underside of your appliance. You 
should note the model and serial number in the spaces provided 
and retain this book as a permanent record of your purchase.

Model Number.  .............................................................................
Serial No.  ......................................................................................
Date Purchased.  ...........................................................................
Where Purchased.  ........................................................................
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中文

对用户的重要安全说明

  使用真空吸麈器以前，请遵照这些基本注意事项。

警告：为降低火灾、触或电害的危伤

· 本设备不能由身心或感官能力不健全或缺乏知识经验的人员（包括小孩）使用，除非由负责其安全的人员对设备的使用给予监管

或指导。

·小孩应当受监管以确保其不会玩弄设备。

·如果电源线或插头损坏或有故障，不要使用本装置。

· 如果主电源线损坏，为避免产生危险，必须由制造商、其维修代理或类似资格的人员进行更换。

· 不使用或在清洁设备或进行维护操作之前，请从插座拔下电源线。

·拆下插头以前，要关闭此电器。不要拔电源线，一定要拔插头本体。

·绕起主电源线时，请握住插头。

·不要用湿手接触插头或电动吸尘器。

·冲洗后，不要使用湿过滤器，要确保过滤器完全干燥，以避免损坏吸尘器。

·不要吸易燃或可燃物，也不要在可能有易燃、可燃物的区域使用。

·不要吸热灰、馀烬或较大或尖锐的物体。

·不可吸入水或其它液体。

·使电动吸尘器远离热源，如暖气、火、阳光直射等。

· 此电动吸尘器装有热切断装置，它可以自动关闭吸尘器以防止电机过热。当出现这些情况时，要将吸尘器与电源插座拨开并检查

集麈室和过滤器是否灰尘已满或被灰尘堵塞。检查软管或管中是否有异物。清除异物后，让吸尘器冷却，直到约 60 分钟后热切

断装置重新设定。

C - 吸尘器的操作

C-1  拉出电源线并把插头插入墙壁上的插座。
C-2  电源控制

 : 关
您可以将开关向顺时针方向旋转开启设备。
 
若要增加或降低功率，则旋转可变功率控制器。
                                                  (仅 MC-CG383)

 MIN：约500W的最低吸力。
 MAX：约1600W的最高吸力。
                                                  (仅 MC-CG381)

 C-3  在地毯和地板之间转换
地板：按下柄A
地毯：按下柄B

C-4  当您使用完真空吸尘器之后，从插座上拔掉插头，然后
踩绕线踏板。
在收回电源线时，踩下绕线踏板，同时拿稳插头，以免
插头受损。

C-5   存放位置
将杆柄直接滑入杆支架中。

C-6  搁置位置
在使用真空吸尘器的过程中，如果暂时不使用，请将杆
柄滑入设备主体尾端的槽中。 
注意：当您使用搁置位置时，我们建议您关闭设备。

A - 主要零件的识别 

A) 地板用吸嘴

B) 连接管

C) 软管

D) 弯杆

E) 伸缩管

F) 吸气进口

G) 防尘盖

H) 开关钮/功率控制按钮

 I ) 绕线踏板

J) 插头

K) 多功能附件

L) 集麈袋（在纸箱中）

B - 吸尘器的组装方法

B-1  将连接管插入软管插口，然后将连接管向右旋转。

B-2  将曲柄插入伸缩杆的上端，然后将地板吸嘴插入另一
端。

B-3  通过按动按钮，可以调节伸缩杆的长度。(视型号而定)
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D - 更换灰尘袋

   注意
· 保养前，请务必关闭ON/OFF开关，并拔下电源插头。

· 请勿使用吹风机等的热风来干燥过滤网。在室温下阴干约 

24 小时。

· 重要事项：在重新安装可水洗的过滤器之前，请确保过滤

器已完全变干，以免损坏设备。

注意： 如果未正确安装集麈袋，灰尘外盖将不会关闭。 在操
作设备之前，确保正确安装了集麈袋，否则灰尘会漏
出。
集麈袋可以方便地放在灰尘外盖垫子上或夹在袋圈和机
体之间，务必将其正确扩展到设备的主体中。

更换集尘布袋

D-1  提起灰尘盖锁扣并正确地抬起灰尘盖。

D-2  从袋架卸下袋圈并拉出集麈袋。

D-3 放入新的集麈袋。

D-4 正确关闭灰尘外盖，直到听到咔哒声。

使用集尘布袋时

D-5  滑动袋夹来将集尘布袋打开。
在清理垃圾后只要再次将之滑动封闭起来。（不要将
袋夹丢掉）

D-6  接下来将袋圈滑回到袋架中，同时将袋圈和袋夹拿在一
起，使袋夹嵌到空隙中。

地面吸嘴

D-7  每月检查一次。
用一把旧牙刷或类似的工具，清洁刷子上的赃物或棉
纤维。

真空吸尘器壳体

D-8  用一块浸水的软布擦拭。

保养电机预过滤器

当更换新的集麈袋之后吸力不恢复时，按以下步骤进行操作。

D-9 打开灰尘盖。

D-10 拆下电机预过滤器。

D-11 慢慢用水冲洗，然后在阴凉处使其干燥。

D-12 将马达前置过滤器放回其原来位置。
 注： 一定要记住把过滤器装回原处。如果没装过滤器，

会造成机器损坏。
 · 不要在洗衣机内冲洗过滤器或用烘干箱及其它热气源

干燥过滤器。

吸尘器不工作时的措施
检查设备电源线是否正确插入电源插座以及电源插座是否有电。 
如果低温断路器开始工作，请等至低温断路器在大约60分钟之后
自动重置。
如果您已检查过上述要点，但设备仍无法工作，请将吸尘器送
至“授权维修中心”进行维修。

吸尘性能下降时的措施
·停止设备，并从电源插座上拔出电源插头。
· 检查管、软管和附件是否被阻塞。
如果被阻塞，清除异物。

·检查集尘布袋是否已满。 如果已满，则更换集尘布袋。
· 检查马达前置过滤器是否被灰尘阻塞。
如果被灰尘阻塞，请清除灰尘或者更换过滤器。

技术规格

MC-CG383 MC-CG381
电源 220 V~50 Hz

最大输入功率 1800 W 1600 W

一般输入功率 1500 W 1300 W

尺寸 (W×L×H) 240 mm x 350 mm x 250 mm

净重 3.8 kg

加长杆 伸缩塑胶材质

多功能附件 √

用户备忘

在设备底部的商标牌上可以找到该产品的型号和序号。
您应当在所提供的位置上记下该型号和序号，并将该手册保留作
为您的永久购买记录。

型号  ······························································································
系列号  ··························································································
购买日期  ······················································································
购买地点  ······················································································
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ภาษาไทย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับผู้ใช้
  ก่อนใช้เครื่องดูดฝุ่น กรุณาอ่านข้อควรระวังเบื้องต้นดังต่อไปนี้
คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออาการบาดเจ็บต่างๆ

•  ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง สภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ 
นำอุปกรณ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย

• เด็กเล็กควรได้รับการดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์ไปเล่น
• ไม่ควรใช้อุปกรณ์หากสายไฟหลักหรือตัวปลั๊กชำรุดหรือเสียหาย
•  หากเกิดความเสียหายกับสายไฟหลัก ต้องให้ผู้ผลิต, ตัวแทนด้านการบริการ หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่ เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

• ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน รวมทั้งก่อนทำความสะอาดตัวเครื่อง หรือทำการบำรุงรกัษาใดๆ
• ปิดเครื่องก่อนถอดปลั๊ก อย่าดึงสายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊กเท่านั้น
• จับที่ตัวปลั๊ก ขณะที่ทำการดึงสายไฟหลักกลับ
• อย่าจับปลั๊กหรือตัวเครื่องขณะมือเปียก
• อย่าใช้แผ่นกรองเปียกที่เพิ่งล้างมา ตรวจสอบว่าแผ่นกรองนั้นแห้งดีแล้วก่อนนำไปใช้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นชำรุด
• อย่านำเครื่องดูดฝุ่นไปดูดสารไวไฟหรือสารที่ติดไฟง่าย และไม่นำเครื่องไปใช้งานในบริเวณที่อาจมีสารเหล่านั้นอยู่ด้วย
• อย่านำเครื่องดูดฝุ่นไปดูดขี้เถ้าร้อน ถ่านไฟที่ยังคุอยู่ หรือวัตถุขนาดใหญ่ที่แหลมคม
• อย่านำเครื่องดูดฝุ่นไปดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
• เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน เปลวไฟ บริเวณที่รับแสงโดยตรง ฯลฯ
•  เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟตามอุณหภูมิ ซึ่งจะปิดเครื่องดูดฝุ่นโดยอัตโนมัติเพ่ือป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนจนเกินไป 
หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นออกจากเบ้าเสียบ และตรวจสอบช่องเก็บฝุ่นและแผ่นกรอง เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีฝุ่นอยู่เต็ม 
หรือมีฝุ่นขนาดเล็กไปติดอยู่ โปรดตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางในสายหรือท่อดูดฝุ่นหรือไม่ เมื่อนำสิ่งกีดขวางนั้นออกแล้ว รอให้เครื่องดูดฝุ่นเย็นลง 
จนกระทั่งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟตามอุณหภูมิทำการรีเซ็ตใหม่หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 60 นาที

C - วิธีใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
C-1  ดึงสายไฟออกมาและเสียบปลั๊กเข้ากับเบ้าเสียบที่ผนัง

C-2  ควบคุมกำลัง
 : ปิด

ท่านสามารถเปิดสวิตช์เครื่องได้โดยหมุนปุ่มไปตามเข็ม
นาฬิกา
 
ในการเพิ่มหรือลดกำลัง ให้หมุนปุ่มควบคุม
กำลัง                      (เฉพาะ MC-CG383 เท่านั้น)

 MIN:กำลังดูดต่ำสุด 500W โดยประมาณ
 MAX:กำลังดูดสูงสุด 1600W โดยประมาณ
                            (เฉพาะ MC-CG381 เท่านั้น)

 C-3  เปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นการทำความสะอาดพร
มหรือทำความสะอาดพื้น
พื้น: กดปุ่ม A
พรม: กดปุ่ม B

C-4   หลังจากดูดฝุ่นเสร็จแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
และกดปุ่มดึงสายกลับ
โดยในขณะที่ดึงสายไฟกลับ ให้กดปุ่มดึงสายกลับไปพร้อมกับ
จับที่ปลั๊ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับปลั๊ก

C-5   จัดเครื่องเพื่อเก็บรักษา
เลื่อนที่แขวนท่อลงในตัวรับท่อ

C-6  จัดเครื่องเพื่อจอดพัก
เมื่อต้องการหยุดพักสั้นๆ ระหว่างดูดฝุ่น ให้เลื่อนที่แขวนท่อ
ลงไปในช่องที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
หมายเหตุ :  เมื่อท่านจัดเครื่องเพื่อจอดพัก ขอแนะนำให้ปิด

สวิตช์เครื่องดูดฝุ่น

A- ชื่อชิ้นส่วนหลัก

A) หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น
B) ท่อเชื่อมสาย
C) สายดูดฝุ่น
D) ท่อโค้ง
E) ท่อเลื่อน
F) ช่องเสียบสาย
G) ฝาช่องเก็บฝุ่น
H) สวิตช์ ON/OFF / ปุ่มควบคุมกำลัง
 I ) ปุ่มดึงสายกลับ
J) ปลั๊ก
K) อุปกรณ์เสริมเอนกประสงค์
L) ถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้า (ในกล่องกระดาษ)

B - วิธีประกอบเครื่องดูดฝุ่น
B-1  สอดท่อเชื่อมสายเข้าไปในช่องเสียบสาย จากนั้นหมุนท่อไป

ทางขวา

B-2    สอดท่อโค้งเข้าไปในปลายด้านบนของท่อเลื่อน และใส่หัว
ดูดฝุ่นสำหรับพื้นเข้าไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง

B-3   ท่านสามารถปรับความยาวของท่อเลื่อนได้โดยการกดปุ่ม 
(มีเฉพาะบางรุ่น)
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D - การดูแลและบำรุงรักษา

   ข้อควรระวัง
•  โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ก่อนทำความสะอาดหรือทำ 
การบำรุงรักษาอุปกรณ์

•  อย่าใช้ลมร้อนหรือพื้นผิวร้อนๆ เพื่อทำให้แผ่นกรองแห้ง 
ให้ปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องด้วยระยะเวลาประมาณ 24 
ชั่วโมง

•  สำคัญ: ก่อนใส่แผ่นกรองแบบถอดล้างได้กลับเข้าไป 
ต้องตรวจให้แน่ใจว่าแผ่นกรองแห้งสนิทแล้ว มิฉะนั้นอาจ
ทำความเสียหายต่อเครื่องดูดฝุ่นได้

หมายเหตุ:  หากติดตั้งถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถปิด
ฝาช่องเก็บฝุ่นได้ ตรวจให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถุงเก็บฝุ่น
ชนิดผ้าอย่างถูกต้องแล้วก่อนเริ่มใช้งานเครื่องดูดฝุ่น 
มิฉะนั้นอาจมีฝุ่นรั่วออกมา
ถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าสามารถติดตั้งลงในช่องว่างใต้ฝาช่อง
เก็บฝุ่น หรือใส่ไว้ระหว่างแผ่นยึดปากถุงและตัวเครื่อง
ได้ โปรดตรวจให้แน่ใจว่าได้ขยายถุงออกเมื่อได้ใส่
ลงในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้า
D-1  ปลดล็อคฝาช่องเก็บฝุ่น และเปิดฝาออกสุดจนเกิดเสียงคลิก

D-2  ดึงแผ่นยึดปากถุงออกจากที่จับถุง จากนั้นจึงดึงถุงเก็บฝุ่น
ชนิดผ้าออกมา

D-3 วางถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าถุงใหม่ลงไป

D-4 ปิดฝาช่องเก็บฝุ่นให้ถูกต้องจนท่านได้ยินเสียงคลิก

ในการใช้ถุงผ้า
D-5  เปิดถุงเก็บฝุ่นโดยเลื่อนคลิปปากถุง เทฝุ่นทิ้ง จากนั้นเลื่อน 

คลิปปากถุงกลับตำแหน่งเดิม
(อย่าทิ้งคลิปปากถุง)

D-6  จากนั้นเลื่อนแผ่นยึดปากถุงเข้าไปในที่จับถุง โดยจับแผ่น
ยึดปากถุงและคลิปปากถุงเข้าด้วยกัน เพื่อให้คลิปปากถุง
เข้าไปในช่องเก็บถุงได้

หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น
D-7  ตรวจสอบเดือนละครั้ง

ใช้แปรงสีฟันเก่าหรืออุปกรณ์อื่นที่ใกล้เคียงกัน ทำความ 
สะอาดฝุ่นหรือคราบสกปรกออกจากแปรงของหัวดูดฝุ่น

ตัวเครื่องดูดฝุ่น
D-8  เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำ

การบำรุงรักษาแผ่นกรองหน้ามอเตอร ์
ทำตามขั้นตอนข้างล่างต่อไปนี้ เมื่อแรงดูดไม่กลับเป็น
ปกติ หลังจากที่เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าใหม่แล้ว

D-9 เปิดฝาช่องเก็บฝุ่น

D-10 ถอดแผ่นกรองหน้ามอเตอร์

D-11  ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวัง และทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่ม

D-12 ใส่แผ่นกรองหน้ามอเตอร์กลับเข้าที่เดิม
 หมายเหตุ:  โปรดอย่าลืมนำแผ่นกรองกลับไปติด

ตั้งที่เดิม หากไม่ ได้ติดตั้งแผ่นกรอง 
มอเตอร์จะมีปัญหาได

 •  อย่าล้างแผ่นกรองด้วยเครื่องซักผ้า หรือเป่าด้วยเครื่องเป่า
ผม หรือเครื่องเป่าลมร้อนอื่นๆ

ควรทำอย่างไรหากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน
ตรวจให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กของเครื่องดูดฝุ่นอย่างถูกต้อง และเต้ารับ
ดังกล่าวทำงานได้อย่างถูกต้อง หากอุปกรณ์ตัดกระแสไฟตามอุณหภูมิ
ทำงาน ให้รอจนกระทั่งอุปกรณ์ดังกล่าวทำการรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ 
หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 60 นาที
หากยังไม่สามารถใช้งานเครื่องดูดฝุ่นได้ หลังจากตรวจสอบตาม
คำแนะนำข้างต้น โปรดนำไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อ
ทำการซ่อมแซม

ควรทำอย่างไรเมื่อประสิทธิภาพแรงดูดลดลง
• หยุดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
•  ตรวจสอบว่าท่อ สาย และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อุดตันหรือไม่ 
หากมีการอุดตัน ให้นำสิ่งอุดตันนั้นออก

•  ตรวจสอบว่าถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าเต็มหรือไม่ หากถุงเต็ม ให้เปลี่ยนถุง
ใหม่

•  ตรวจสอบว่ามีฝุ่นอุดตันที่แผ่นกรองหน้ามอเตอร์หรือไม่ หากมีการ
อุดตัน ให้นำสิ่งอุดตันออกหรือเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

MC-CG383 MC-CG381
แหล่งจ่ายไฟ 220 V~50 Hz

กำลังไฟสูงสุด 1800 W 1600 W

กำลังไฟที่กำหนด 1500 W 1300 W

ขนาด 
(กว้างxยาวxสูง)

240 มม. x 350 มม. x 250 มม.

น้ำหนักสุทธิ 3.8 กก.

ท่อต่อ ท่อพลาสติก

อุปกรณ์เสริมเอนกประสงค์ √

บันทึกเตือนความจำสำหรับลูกค้า
ชื่อรุ่นและหมายเลขลำดับของผลิตภัณฑ์นี้ มีปรากฏอยู่บนป้ายชื่อที่
ด้านล่างของอุปกรณ์ของท่าน ขอแนะนำให้จดชื่อรุ่นและหมายเลข
ลำดับดังกล่าวลงในช่องว่างด้านล่างที่จัดไว้ให้ และเก็บรักษาคู่มือ
นี้ไว้เพ่ือเป็นบันทึกการซื้อผลิตภัณฑ์นี้

หมายเลขรุ่น  ··································································
หมายเลขประจำเครื่อง  ······················································
วันซื้อ  ·········································································
สถานที่ซื้อ ····································································
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