
Operating Instructions

Vacuum Cleaner

MC-CL481
MC-CL483

Model No.
.

รุ่น

We would recommend that you carefully study these Operating Instructions before attempting to 
operate the unit, and that you note the Important Safety Instructions.
Keep pages 3 and 8 open when reading this manual, to make easier identify the different parts of 
the product.

เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือการใช้งานน้ีให้ละเอียดก่อนใช้เครื่องดูดฝุ่นและโปรดสังเกตคำสั่งเพ่ือ
ความปลอดภัยท่ีสำคัญด้วย
กรุณาเปิดหน้า 3 และหน้า 8 ขณะอ่านคู่มือการใช้งานน้ีเพ่ือง่ายกับการระบุชิ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่น

คู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งาน



• Important safety instructions for the user
• 
• คำสั่งเพ่ือความปลอดภัยท่ีสำคัญสำหรับผู้ใช้
A) Identification of main parts
  

ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ
B)  How to assemble your cleaner

  วิธีประกอบเครื่องดูดฝุ่น
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C) How to operate your cleaner

  วิธีใช้งาน
D) Maintenance and Servicing

  การดูแลรักษา
• Specifications
 
 ข้อมูลจำเพาะ

TABLE OF CONTENTS / / สารบัญ

 • This appliance is not intended for use by infirm 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 power cord or plug is damaged or faulty.
• This appliance is provided with a flexible cord and if this becomes damaged, it must be repaired by an Authorized Service Centre or a  
 qualified person in order to avoid any 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 power cord, always pull on the plug body itself
• Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
• Do not use wet filters after wash, make sure they are completely dry to avoid damaging the cleaner.
• Do not vacuum flammable 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, fires, direct sunlight, etc.
• This vacuum cleaner is fitted 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 filters as they may be full or clogged  
 with fine 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.

• อุปกรณ์นี้ห้ามใช้โดยบุคคลที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ (รวมท้ังเด็กๆ) หรือขาดประสบการณ์และความรอบรู้ เว้นแต่จะมีคน คอยให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์   
 เด็กๆก็ควรมีคนคอยช่วยเหลือควบคุมการใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่องอุปกรณ์
• ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นถ้าสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุดหรือไม่ปกติ
• เครื่องดูดฝุ่นมีมาพร้อมสายไฟอ่อน ถ้าสายไฟนี้ชำรุดเสียหายไป ก็จะต้องให้ซ่อมแซมโดยศูนย์บริการท่ีได้รับอนุญาต 
 หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
• ต้องถอดปลั๊กออกถ้าไม่ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาดเคร่ืองหรือระหว่างบริการเครื่อง
• ปิดเคร่ืองก่อนถอดปล๊ักไฟออก ห้ามดึงท่ีสายไฟ แต่ควรดึงท่ีตัวปลั๊ก
• ห้ามจับต้องปลั๊กไฟหรือเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือเปียกชื้น
• ห้ามใช้ไส้กรองท่ีเปียกจากล้างทำความสะอาด ต้องให้แน่ใจว่าแห้งสนิทเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหายไป
• ห้ามใช้ดูดวัตถุที่ไวไฟหรือระเบิดได้และห้ามใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับวัตถุดังกล่าว
• ห้ามใช้ดูดเถ้าร้อน ถ่านร้อนหรือวัตถุใหญ่หรือคม
• ห้ามใช้ดูดน้ำหรือของเหลวอ่ืนๆ
• เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างไกลจากแหล่งให้ความร้อนเช่น เคร่ืองอุ่น ไฟ แสงแดดโดยตรง เป็นต้น
• เครื่องดูดฝุ่นน้ีมีอุปกรณ์มาพร้อมด้วยเครื่องตัดความร้อนโดยจะปิดเคร่ืองอย่างอัตโนมัติเพ่ือป้องกันไม่ให้มอเตอร์
 ร้อนมากเกินไป เมื่อเกิดเหตุเช่นน้ีขึ้นให้ถอดปล๊ักเครื่องดูดฝุ่นออกและตรวจช่องเก็บฝุ่นและไส้กรองเพราะอาจเต็ม
 หรืออุดตันด้วยฝุ่น ตรวจดูสิ่งอุดตันอื่นๆในท่อดูดหรือหลอด หลังจากเอาสิ่งอุดตันออกท้ิงแล้วปล่อยให้เคร่ืองเย็นลง 
 ประมาณ 60 นาที แล้วจึงเริ่มใช้เครี่องดูดฝุ่นอีกคร้ัง

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER

คำสั่งเพ่ือความปลอดภัยท่ีสำคัญสำหรับผู้ใช้
Before using the vacuum cleaner, please observe these basic precautions.
WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

。
: 

ก่อนใช้เคร่ืองดูดฝุ่น โปรดปฏิบัติตามข้อพึงระวังเบ้ืองต้นเหล่าน้ีด้วย
คำเตือน  เพื่อลดภัยอันเกิดจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บ
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A) Ionizer nozzle (Only MC-CL483)
B) Floor nozzle (Only MC-CL481)
C) Extension wand (a) Extension wand - metal (MC-CL483)
   (b) Extension wand - plastic (MC-CL481)
D) Hose
E) Curved wand
F) Connection pipe
G) Suction regulator
H) Projection
I) Hose supporter
J) Plug
K) Crevice nozzle
L) Dusting brush
M) Switch knob button (Only MC-CL483)
N) Cord rewind button
O) ON/OFF Switch button
P) Dust compartment buckle
Q) Filter knob
R) Hose inlet
S) Dust compartment
T) Pre-filter
U) Filter unit
V) Slider supporter
W) Slider
X) Pre-motor filter

A) หัวดูดฝุ่นไอออน (เฉพาะรุ่น MC-CL483)
B)  หัวดูดฝุ่นพ้ืน (เฉพาะรุ่น MC-CL481)
C) ท่อต่อ     (a) ท่อต่อ - โลหะ (รุ่น MC-CL483)
   (b) ท่อต่อ - พลาสติก (รุ่น MC-CL481)
D) ท่อดูด
E) ท่องอ
F) ท่อเชื่อมต่อ
G) ตัวปรับแรงดูด
H) เดือย
I) ปลายท่อดูด
J) ปลั๊ก
K) หัวดูดปลายแบน
L) แปรงปัดฝุ่น
M) ปุ่มปรับแรงดูด (เฉพาะรุ่น MC-CL483)
N) ปุ่มม้วนเก็บสายไฟ  
O) ปุ่มสวิตช์เปิด/ปิด
P) คันจับถังบรรจุเศษผง
Q) ปุ่มไส้กรอง
R) ข้อต่อหัวดูด
S) ถังบรรจุผง
T) กรวยไส้กรอง
U) ตัวกรอง
V) ช่องเก็บตัวเลื่อน
W) ตัวเลื่อน
X) ไส้กรองก่อนใช้

A - IDENTIFICATION OF MAIN PARTS /  / ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ

B-1 Cleaning tools
 • Crevice tool
 Crevice tool is use for cleaning crevices, corners, base boards and between cushions.
 • Dusting brush
 Dusting brush is use for furniture, venetian blinds and bookshelves and have to be attached onto the crevice tool.
B-2 Insert the curved wand and connection pipe into the hose supporter at each end of the hose until the projection clicks into the hole of the attachment.
B-3 Insert the connection pipe into the hose inlet and turn it clockwise until it locks in place. To disconnect the hose, turn it counter-clockwise and then remove.
B-4 Insert the curved wand into the upper end of the extension wand and the floor nozzle to the other end. 

B-1 เครื่องมือทำความสะอาด
 • ท่อปลายแบน
 สำหรับใช้ทำความสะอาดช่องเล็กๆ ซอกมุม ใต้พ้ืนและช่องระหว่างเบาะ
 • แปรงปัดฝุ่น
 แปรงปัดฝุ่นสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ม่านบังตาหรือชั้นวางหนังสือ ใช้ต่อเข้ากับท่อปลายแบน
B-2 สอดท่องอและข้อต่อเข้ากับปลายท่อดูดแต่ละข้างจนกระท่ังเดือยล็อคเข้าท่ีช่อง
B-3 เสียบท่อดูดเข้าท่ีช่องต่อท่อดูดแล้วหมุนตามเข็มจนล็อคเข้าท่ี ในการถอดท่อดูด ให้หมุนทวนเข็มแล้วดึงออก
B-4 สอดท่องอเข้ากับปลายสุดของท่อต่อและหัวดูดฝุ่นพ้ืนเข้ากับปลายสุดอีกด้านหน่ึง

B-1 
 • 
   
 • 
   
B-2 
B-3 
 
 
B-4 

B - HOW TO ASSEMBLE YOUR CLEANER /  / วิธีประกอบเครื่องดูดฝุ่น
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A)  (  MC-CL483)
B)  (  MC-CL481)
C)  (a)  -  (MC-CL483)
  (b)  -  (MC-CL481)
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 
I) 
J) 
K) 
L) 
M)  (  MC-CL483)
N) 
O) 
P) 
Q) 
R) 
S) 
T) -
U) 
V) 
W) 
X) 
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C-1 Pull out the power cord and put the plug into the socket outlet.
C-2 ON/OFF switch button (O)
 To start or stop the cleaner, press the button.
 Switch knob button (M) 
 To increase or reduce the power, turn the button. (Only MC-CL483)
C-3 Switching between carpet or flooring
 Flooring : Press lever A
 Carpet : Press lever B
C-4 The curved wand is attached with manual suction regulator, which allow you to briefly reduce the suction power.
C-5 Cord rewind button (N)
 After you finish vacuuming, remove the plug from the wall socket and press the button to rewind back the power cord. 
 When rewinding the power cord, always hold the plug so that it does not become damaged or stricking you.
 NOTE:
 In case it is impossible to rewind the power cord, pull out the power cord and press the button again.
C-6 Storage position
 Insert the nozzle holder straight in the nozzle supporter on the under side of the main body.
C-7 Park position
 For short breaks during vacuuming, insert the nozzle holder straight to the nozzle supporter on the rear side of 
 the main body.
 NOTE:
 When you use park position, please turn off the power first to prevent from heating up.

IMPORTANT: 
To obtain the good performance of the vacuum cleaner, we encourage you to rotate the filter knob (Q) for two complete cycles each time after finish vacuuming.

C-1 ดึงสายไฟออกและเสียบปล๊ักไฟเข้ากับเต้าเสียบปล๊ักไฟ
C-2 ปุ่มเปิด / ปิด (O)

 กดปุ่มเพ่ือเริ่มหรือหยุดเคร่ือง
 ปุ่มกดเปล่ียนระดับกำลัง (M)

 เพ่ือเพิ่มหรือลดกำลัง ให้กดปุ่ม (เฉพาะรุ่น MC-CL483)

C-3 การเปล่ียนหัวดูดพรมและพื้น 
 ดูดพ้ืน    =   กดคันโยก A 
 ดูดพรม  =   กดคันโยก B
C-4 ท่องอต่อเข้ากับตัวปรับแรงดูดซึ่งจะทำให้คุณสามารถลดแรงดูดได้
C-5 ปุ่มม้วนสายไฟ (N)

 เมื่อเสร็จการดูดฝุ่นแล้ว ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ แล้วกดปุ่มเพ่ือม้วนสายไฟ  ขณะที่สายไฟ กำลังม้วนตัวอยู่  ต้องจับท่ีปลั๊กเพื่อไม่ให้สายไฟเกิดเสียหายหรือเข้าพันตัวคุณได้
 ข้อสังเกต
 ในกรณีที่ไม่สามารถม้วนสายไฟได้ ให้ดึงสายไฟออกแล้วกดปุ่มอีกครั้ง
C-6 การเก็บหัวดูดฝุ่น
 เสียบหัวดูดท่ีช่องเก็บใต้ตัวเครื่อง
C-7 การเก็บแบบแนวนอน
 หากคุณหยุดใช้เครื่องชั่วขณะ ให้เสียบหัวดูดท่ีช่องเก็บข้างหลังตัวเคร่ือง
 ข้อสังเกต   
 เมื่อต้องการเก็บเคร่ืองแนวนอน ควรปิดเคร่ืองก่อนเพื่อป้องกันเคร่ืองร้อน

ข้อสำคัญ
เพ่ือให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้ผลดี เราขอแนะนำให้คุณหมุนปุ่มไส้กรอง (Q)  ราวๆ 2 รอบทุกครั้ง 
ท่ีเสร็จการดูดฝุ่นแล้ว

C - HOW TO OPERATE YOUR CLEANER /  /  วิธีใช้งาน

C-1 
C-2  (O)
 
  (M)
  (  MC-CL483)
C-3 
  A    B
C-4 
C-5  (N)
 

 
 
C-6 
 
C-7 
 
 
 

(Q)



• The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance. 
• To avoid injury, keep your fingers and hands away from the beater bar. 
• DO NOT use hot air or hot surface to dry filter. Keep at room temperature for approximately 24 hours. 
• IMPORTANT : Before re-installing the washable filter, make sure they are completely dry to avoid damaging the cleaner.

D - MAINTENANCE AND SERVICING /  / การดูแลรักษา

How to empty the dust compartment /  / วิธีทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น

IMPORTANT / / ข้อสำคัญ:
• Empty the dust compartment when it is full or the suction power seems to be bad.
• 

• ให้เอาฝุ่นออกทิ้งเมื่อฝุ่นเต็มหรือเมื่อแรงดูดดูจะเบาลง

NOTE /  / ข้อสังเกต: 
• When vacuuming fine dust, such as powder or similar, there may be a loss of suction power. If this happens, empty the dust compartment and check for possible  
 dust trapped on the filters.
• 

• เมื่อทำความสะอาดผงฝุ่นละเอียดดังเช่น แป้งหรืออะไรท่ีคล้ายๆกัน แรงดูดอาจจะลดหรือ
 หายไป หากเป็นเช่นนี้ ให้เอาฝุ่นจากช่องเก็บฝุ่นออกทิ้งไปและตรวจดูว่ามีฝุ่นติดค้างอยู่ใน ไส้กรองด้วยหรือไม่
D - 1 Push the dust compartment buckle and pull up the dust compartment from the main body.
D - 2 Rotate the slider for 5 times.
D - 3 Pull out the filter assembly from the dust compartment.
D - 4 Empty the dust compartment.
D - 5 Place back the filter assembly into the dust compartment.
  NOTE:
  Be sure to use the cleaner with the filter assembly at the dust compartment.
D - 6 Set the dust compartment into the main body. Return dust compartment buckle to an original position. (Press until it "clicks")

D - 1 
D - 2 5
D - 3 
D - 4 
D - 5 
  
  
D - 6 “ ”

D - 1  ดันคันจับช่องเก็บฝุ่นและดึงช่องเก็บฝุ่นออกจากตัวเคร่ือง
D - 2  หมุนตัวเลื่อน 5 รอบ
D - 3  ดึงชุดไส้กรองออกจากช่องเก็บฝุ่น
D - 4  เทฝุ่นทิ้ง
D - 5  ใส่ชุดไส้กรองกลับเข้าช่องเก็บฝุ่น
  ข้อสังเกต
  ก่อนใช้เครื่องต้องให้แน่ใจว่า มีชุดไส้กรองอยู่ท่ีช่องเก็บฝุ่น
D - 6  ใส่ชุดไส้กรองเข้ากับตัวเครื่อง กดเลื่อนคันจับช่องเก็บฝุ่นกลับไปยังตำแหน่งเดิม (กดจนกว่ามีเสียง" คลิ๊ก" )

Maintaining the filter assembly /  / วิธีการบำรุงรักษาชุดไส้กรอง
D - 7 Unlock the Pre-filter and pull it up as illustrated.
D - 8 Remove the dust accumulated in the filter unit by tapping it against a hard surface lightly.
  NOTE:
  Don't clean the filter unit by brush or clean it with water.
D - 9 Reinstall the filter unit as per reverse procedure.

D - 7 
D - 8 
  

D - 9 

D - 7  ปลดล็อคและดึงกรวยไส้กรองขึ้นดังภาพแสดง
D - 8  ทำความสะอาดไส้กรองท่ีมีฝุ่นติดหนาโดยการเคาะไส้กรองกับพ้ืนเบาๆ
  ข้อสังเกต   
  อย่าทำความสะอาดชุดไส้กรองด้วยการแปรงหรือใช้น้ำล้าง
D - 9  ใส่ชุดไส้กรองกลับเข้าท่ีโดยใช้วิธีตรงข้ามกับการถอดออก
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CAUTION

• ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟก่อนทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเคร่ืองอุปกรณ์
• เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อย่าให้นิ้วหรือมือถูกต้องแผ่นตัวตี
• ห้ามใช้ลมร้อนหรือผิวหน้าร้อนในการทำให้ไส้กรองแห้ง ปล่อยให้แห้งสนิทภายในอุณหภูมิห้องประมาณ 24  ชั่วโมง      
• ข้อสำคัญ  ก่อนใส่ไส้กรองท่ีล้างได้กลับเข้าที่  แต่ต้องให้แน่ใจว่าแห้งสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เคร่ือง เสียหายได้

ข้อควรระวัง

• 
• 
• 
• 
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Floor nozzle /  / ปลายดูดพื้น
D - 10 Inspect once a month.
 Using an old toothbrush or similar tool, clean any dirt or lint from the brush.

D - 10 

D - 10 ตรวจเช็คตัวดูดเดือนละครั้ง
 ใช้แปรงสีฟันเก่าๆหรือเคร่ืองมือคล้ายคลึงกัน ทำความสะอาดเศษผงหรือฝุ่นละอองท่ีติดอยู่ท่ีแปรง

Ionizer nozzle /  / หัวดูดฝุ่นไอออน 
D - 11 Inspect once a month
 • Remove the dust stick at the rotary brush, brush and roller portion.
 • Take out the rotary brush and remove the dust stick on it.
 (1) Using tool like key or similiar, insert to the screw groove and rotate  
  anti-clock wise, switch “     ” to “    ” and remove rotary brush cover.
 (2) Take out the rotary brush.
 (3) Remove the dust stick at the rotary brush. After wash the rotary brush  
  with water, use a dry cloth to absorb the water. Dry it at the open air  
  completely.
 (4) Remove the dust stick at the groove of support shaft.
 (5) Fix back the rotary brush as original position by inserting from support  
  shaft (B side)
 (6) Fix the rotary brush cover. Use tool like key or similiar, insert to screw  
  groove and rotate clock wise, switch “    ” to “    ”.

D - 11 
 • 
 • 
 (1) “     ” “    ”
 (2) 
 (3) 

 (4) 
 (5)  (B )
 (6) “     ” “    ” 
  

D – 11 ตรวจเช็คตัวดูดเดือนละครั้ง
 • ทำความสะอาดฝุ่นที่ติดหนาอยู่ท่ีแปรงหมุน ตัวแปรงและตัวลูกกลิ้ง
 • ถอดแปรงหมุนและทำความสะอาดฝุ่นที่ติดหนาให้หมดไป
 (1) ใช้เครื่องมือเช่นกุญแจหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันสอดให้เข้าถึงร่องเกลียวและหมุนรอบทวนเข็ม 
  จาก         ไป       และถอดฝาครอบแปรงหมุน
 (2)  ถอดแปรงหมุนออก
 (3) ทำความสะอาดฝุ่นที่ติดหนาอยู่ท่ีแปรงหมุน หลังจากล้างแปรงหมุนด้วยน้ำแล้ว ใช้ผ้าแห้ง
  ซับน้ำ แล้วตากแปรงท้ิงไว้ในที่โล่งจนแห้งสนิท     
 (4) ทำความสะอาดฝุ่นที่ติดหนาอยู่ท่ีร่องเพลาเคร่ือง
 (5) ใส่แปรงหมุนกลับตำแหน่งเดิมโดยการสอดเข้าทางเพลาหนุน (ด้าน B)
 (6) ใส่ฝาครอบแปรงหมุน ใช้เครื่องมือเช่นกุญแจหรือส่ิงที่คล้ายคลึงกัน สอดเข้าเพ่ือร่องเกลียว
  และหมุนรอบตามเข็มจาก        ไป

Vacuum cleaner body /  / ตัวเครื่องดูดฝุ่น 
D - 12 Wipe with the soft cloth soaked with water.
D - 12 

D - 12  เช็ดด้วยผ้านุ่มเปียกน้ำ

Maintaining the Pre-motor filter /  / 

วิธีการบำรุงรักษาไส้กรองก่อนใช้
D - 13 Push the dust compartment buckle and pull up the dust compartment from  
 the main body.
D - 14 Remove the filter.
D - 15 Wash gently with water and then allow to dry in a shaded location.
D - 16 Replace to its original location.
 NOTE:
 Make sure you remember to replace the filter. If the filter is not install, it will  
 cause motor failure.
 Do not wash the filter in a washing machine or dry it with a dryer or other  
 source of hot air.

D - 13 
D - 14 
D - 15 
D - 16 
 

D - 13 เลื่อนคันจับช่องเก็บฝุ่นและดึงถังผงออกจากตัวเคร่ือง
D - 14 ถอดไส้กรอง
D - 15 ค่อยๆล้างด้วยน้ำ แล้วท้ิงไว้ให้แห้งในท่ีร่ม
D - 16 ใส่กลับในตำแหน่งเดิม
 ข้อสังเกต   
 ต้องให้แน่ใจว่า คุณจะไม่ลืมใส่ไส้กรองเข้าตำแหน่งที่เดิม มิฉะนั้นแล้ว มอเตอร์จะไม่ทำงาน
 ห้ามล้างไส้กรองในเคร่ืองซักผ้าหรือทำให้แห้งด้วยเครื่องเป่าแห้งหรือแหล่งลมร้อนอื่นๆ

What to do if your cleaner does not work /  / 

จะทำอย่างไรถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน?
Check that the appliance is correctly plugged in and that the socket outlet is 
working. In case that the thermal cut-off device has operated, wait until it resets 
after approximately 60 minutes. If after having checked the mentioned points, the 
cleaner does not work, take it to an Authorized Service Centre to be repaired.

60

ตรวจดูการเสียบปลั๊กถูกต้องและเต้าเสียบไฟทำงานดี ในกรณีที่เครื่องตัดความร้อนยังทำงานอยู่ 
ให้คอยหลังจาก 60 นาทีแล้วเครื่องจะตั้งต้นใหม่  ถ้าหลังจากตรวจจุดท่ีกล่าวแล้วน้ี เคร่ืองยังไม่ทำงาน 
ให้เอาเคร่ืองไปแก้ที่ร้านค้า ที่ซื้อมา

What to do it the suction performance reduces /  / 

จะทำอย่างไรถ้าแรงดูดเบาลง?
•  Stop the cleaner 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 that the dust compartment is full. If it is full, empty it.
•  Check that filter is blocked with dust. If it is blocked with dust, clean it first.

•  
•  
•  
•  

•  หยุดเคร่ืองและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
•  ตรวจดูว่า ท่อ ท่อดูดและเคร่ืองประกอบถูกอุดตันหรือไม่  ถ้าถูกอุดตัน 
    จะต้องกำจัดสิ่งอุดตันให้หมดไปก่อน
•  ตรวจดูว่า ช่องเก็บฝุ่นเต็มหรือเปล่า ถ้าเต็ม ต้องเททิ้งให้หมดก่อน
•  ตรวจดูว่า ไส้กรองมีฝุ่นติดหนาหรือไม่ ถ้ามี ให้ทำความสะอาดเสียก่อน
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D-1

D-5

D-9

D-10

D-11

D-12 D-13

D-15D-14 D-16

D-6 D-7 D-8

D-2 D-3 D-4

1

1
2

1

2

1

2

Brush
刷子

แปรง

Roller
路蹍

ลูกกลิ้ง

Rotary brush
旋轉刷

แปรงหมุน

Support shaft (A side)
撐軸 (A 邊)

เพลาหนุน (ด้าน A)

Rotary brush cover
旋轉刷蓋

ฝาครอบแปรงหมุน

Support shaft (B side)
撐軸 (B 邊)

เพลาหนุน (ด้าน B)
Groove
支撐軸

ร่อง

Screw Groove
螺絲槽

ร่องเกลียว



9

SPECIFICATIONS

Input power (Max)

Power control

Cord rewind

Dimensions (W x L x H)

Net weight

Cord length

Extension wands

Floor nozzle

Crevice nozzle

Dusting brush

MC-CL483

1800W

Rotary

5.1 kg

Metal x 2

Ionizer

MC-CL481

1500W

-

5.0 kg

Plastic x 2

2-Step

O

290mm x 425mm x 317mm

5.0m

√

√

ข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟฟ้า (IDE)
ควบคุมกำลังไฟฟ้า
ม้วนสายไฟกลับ
ขนาด (W x L x H) 
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวของสายไฟ
ท่อต่อ
หัวดูดพ้ืน
หัวท่อปลายแบน
แปรงปัดฝุ่น

MC-CL483

1800W

ปรับระดับไดั

5.1 กก.

โลหะ x 2

หัวดูดฝุ่นไอออน

MC-CL481

1500W

-

5.0 กก.

พลาสติก x 2
2 - ขั้นตอน

O

290มม x 425มม x 317มม

5.0m

√

√

( )

(  X  X )

MC-CL483

1800

5.1 kg

 x 2

MC-CL481

1500

-

5.0 kg

 x 2

2-

O

290mm x 425mm x 317mm

5.0m

√

√

SPECIFICATIONS / / ข้อมูลจำเพาะ
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