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Thank you for purchasing the Panasonic
product. Before using, please read this
Operating Instructions completely in order
to use this product properly and ensure
its lasting operation. After reading this
Operating Instructions, store it safely.
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Terima kasih kerana membeli produk
Panasonic ini. Sebelum menggunakan
produk ini, sila baca Buku Panduan dengan
teliti supaya produk ini dapat digunakan
dengan betul dan memastikan operasi
yang berkekalan. Selepas membaca Buku
Panduan ini, sila simpan dengan baik.

HOW TO STORE THE APPLIANCE ............................................................ 14
CARA PENYIMPANAN PRODUK
้ ล้ว
วิธเี ก็บเครืองดูดฝุ่นหล ังใชแ
㒚㒢䗨㔝㰹

How to operate / Cara pengendalian
วิธใี ช้เครือง / ợ䒌㔝㰹

HOW TO OPERATE THE APPLIANCE ........................................................ 13
CARA PENGENDALIAN PRODUK
วิธใี ชเ้ ครืองดูดฝุ่น
ợ䒌㔝㰹

Before using / Sebelum guna
ก่อนใช้เครือง / ⚌ợ䒌ᶯ↱

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER ..................................
ARAHAN KESELAMATAN YANG PENTING UNTUK PENGGUNA ......................
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้งาน .............................................
䒌㆚䗨愱壥⫭㉫䢞! ................................................................................

24/6/2020 12:06:48 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER
In order to prevent the risk of danger to the user of this product or those nearby and damaging
property, be sure to follow the safety precautions outlined below.
• The following terms are used for precautions. They are separated depending on the degree of
the danger or damage that may occur if their contents are ignored while using this product.

WARNING

This term warns you that death or serious injury may
result by incorrect operation of the product.

■ Do not leave the appliance plugged into the socket outlet. The Plug must be removed from the socket outlet
before cleaning or maintaining the appliance. If not, it may cause an electric shock.
■ 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. If not, it may cause an electric shock, fire or
injury.
■ Do not use the product if the Supply Cord or Plug is damaged. If the appliance is not working as it should
be or has been dropped, damaged, left outdoors or come into contact with water, please consult an
authorised Service Centre. If not, it may cause an electric shock or fire.
■ If the Supply Cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
■ Do not pull or carry by the Supply Cord, do not use Supply Cord as a handle, do not close a door on the
Supply Cord and do not pull Supply Cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over the
Supply Cord. Keep the Supply Cord away from heated surfaces. If not, it may cause fire.
■ Be sure the Plug is firmly insert into socket outlet before operating the appliance. If not, it may cause an
electric shock or fire.
■ Clean the Plug regularly. If not, it may cause an electric shock or fire.
■ Discontinue using the appliance immediately and unplug the Plug in case of abnormal situations and
breaking down. If not, it may cause an electric shock or fire.
■ Do not handle Plug or appliance with wet hands. If not, it may cause an electric shock.
■ Do not insert any object into the openings and do not use the appliance when it is choked. Keep it free from
dust, lint, hair and anything that may block or reduce air flow.
■ Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from the openings and moving parts.
If not, it may cause an electric shock.
■ Do not use the appliance without Filter and Dust Compartment. If not, it may cause an electric shock or fire.
■ Turn off the appliance before unplugging. If not, it may cause an electric shock.
■ Do not use to pick up flammable or combustible materials or other that may become so or use in areas
where they may be present. If not, it may cause an electric shock or fire.
■ This appliance should be serviced by an authorised Service Centre and only genuine spare parts should be
used. If not, it may cause fire or result in improper operation.
■ Use the appliance under the allowable rated voltage conditions. If not, it may cause an electric shock or fire.
■ Do not use extension cord. If not, it may cause an electric shock or fire.

CAUTION

This term cautions you that injury or physical damage to
property may result by incorrect operation of the product.

■ To avoid any possible damage to the Supply Cord, never allow it to be placed under a heavy object when
using the appliance. It may cause fire.
■ When winding up the Supply Cord, always hold the Plug. If not, may cause an accident by being hit by the
Plug.
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ARAHAN KESELAMATAN YANG PENTING UNTUK PENGGUNA
Untuk mengelakkan risiko berbahaya kepada pengguna produk ini atau yang berhampirannya dan
kerosakan harta benda, pastikan anda mengikuti langkah-langkah keselamatan tertera di bawah.
• Syarat-syarat berikut adalah untuk langkah-langkah keselamatan. Ia terbahagi mengikut tahap bahaya
atau kerosakan yang mungkin berlaku jika kandungannya diabaikan semasa menggunakan produk ini.

AMARAN

Syarat-syarat ini memberi anda amaran bahawa kematian
atau kecederaan yang serius boleh berlaku disebabkan
pengendalian produk yang tidak betul.

AWAS

Before using / Sebelum guna
ก่อนใช้เครือง / ⚌ợ䒌ᶯ↱

■ Jangan biarkan produk terpasang pada salur keluar soket. Palam mestilah dicabut dari salur keluar soket sebelum
membersihkan atau menyelenggara produk. Jika tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik.
■ Produk ini bukan untuk penggunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental
atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan tentang cara penggunaan produk
oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan
mereka tidak bermain dengan produk. Jika tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran atau kecederaan.
■ Jangan gunakan produk jika Kord Kuasa atau Palam rosak. Jika produk tidak berfungsi seperti yang sepatutnya atau
telah terjatuh, rosak, dibiarkan di luar rumah atau terkena air, sila rujuk Pusat Servis yang bertauliah. Jika tidak, boleh
mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.
■ Jika Kord Kuasa rosak, ia perlu ditukar oleh pembuat, ejen servis atau individu yang bertauliah untuk mengelakkan bahaya.
■ Jangan tarik atau angkat produk dengan menggunakan Kord Kuasa, jangan gunakan Kord Kuasa sebagai pemegang,
jangan biarkan Kord Kuasa tersepit pintu dan jangan tarik Kord Kuasa berhampiran bucu atau sudut tajam. Jangan
memvakum Kord Kuasa. Pastikan Kord Kuasa jauh dari permukaan panas. Jika tidak, boleh mengakibatkan kebakaran.
■ Pastikan Palam dimasukkan ke dalam salur keluar soket dengan ketat sebelum mengendalikan produk. Jika tidak, ia boleh
menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.
■ Bersihkan Palam dengan kerap. Jika tidak, ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.
■ Berhenti menggunakan produk dengan segera dan cabut Palam sekiranya keadaan tidak normal dan rosak. Jika tidak, ia
boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.
■ Jangan kendalikan palam atau produk dengan tangan yang basah. Jika tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik.
■ Jangan masukkan apa-apa objek ke dalam pembukaan dan jangan gunakan produk ketika ia tersumbat.
Pastikan tiada habuk, benang kusut, rambut dan apa-apa yang boleh menyumbat atau mengurangkan aliran angin.
■ Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari dan semua bahagian badan daripada pembukaan dan bahagian yang bergerak. Jika
tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik.
■ Jangan gunakan produk tanpa Penapis dan Bekas Habuk. Jika tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.
■ Matikan produk sebelum mencabut Palam. Jika tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik.
■ Jangan guna untuk menyedut bahan mudah terbakar atau penyala api atau apa-apa yang setaraf atau di kawasan yang
mungkin mempunyai bahan mudah terbakar. Jika tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.
■ Produk ini hendaklah diservis oleh Pusat Servis yang bertauliah dan hanya menggunakan alat gantian yang asli. Jika tidak,
boleh mengakibatkan kebakaran atau produk tidak beroperasi dengan betul.
■ Gunakan produk pada voltan yang ditetapkan. Jika tidak, boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.
■ Jangan menggunakan kord penyambung. Jika tidak, ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Syarat-syarat ini memberi anda amaran bahawa kecederaan atau
kerosakan fizikal harta benda boleh berlaku disebabkan pengendalian
produk yang tidak betul.

■ Untuk mengelakkan apa-apa kemungkinan kerosakan pada Kord Kuasa, jangan biarkan ia ditindih objek berat semasa
mengunakan produk. Ia boleh mengakibatkan kebakaran.
■ Semasa menggulungkan Kord Kuasa, sentiasa pegang Palam. Jika tidak, boleh mengakibatkan kemalangan
disebabkan terkena Palam.
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ํ หร ับผูใ้ ชง้ าน
คําแนะนําเพือความปลอดภ ัยสา
้ ลิตภ ัณฑ์ หรือผูท
ิ
เพือป้องก ันความเสียงอ ันตรายทีจะเกิดก ับผูใ้ ชผ
้ อยู
ี ใ่ กล้เคียง และความเสียหายต่อทร ัพย์สน
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าได้ปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัยทีระบุไว้ดา้ นล่างนี
• ข้อกําหนดต่อไปนีมีการนํามาใชเ้ พือป้องก ันอ ันตราย โดยข้อกําหนดต่างๆ จะถูกจําแนกตามระด ับความอ ันตราย
้ ลิตภ ัณฑ์น ี
หรือความเสียหายทีอาจเกิดขึนหากไม่ปฏิบ ัติตามข้อกําหนดในขณะทีใชผ

คําเตือน

้ ตภัณฑ์นอย่
ี างไม่ถก
ู
ข ้อความนีเตือนคุณว่าหากว่าใชผลิ
ิ หรือบาดเจ็บร ้ายแรง
ต ้องอาจเกิดอันตรายถึงชวี ต

■ ห ้ามเสียบปลักเครืองดูดฝุ่ นคาไว ้ทีช่องเสียบปลักไฟ ต ้องถอดปลักออกจากช่องเสียบปลักก่อนทีจะทําความสะอาดหรือดูแลรักษา
เครืองใช ้ไฟฟ้ าไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
■ อุปกรณ์นไม่
ี ได ้มีไว ้เพือการใช ้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ทีมีความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู ้ หรือทางจิตใจ หรือผู ้ทีขาด
ประสบการณ์และความรู ้เว ้นแต่จะได ้รับการดูแลและการแนะนํ าเกียวกับการใช ้เครืองใช ้ไฟฟ้ าโดยผู ้ทีรับผิดชอบด ้านความ
ปลอดภัยของพวกเขา เด็กควรได ้รับการดูแลเพือให ้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่นําอุปกรณ์นมาเล่
ี
น ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ไฟไหม ้ หรือเกิดการบาดเจ็บขึนได ้
■ ห ้ามใช ้อุปกรณ์นี หากปลัก หรือสายไฟเกิดความเสียหาย หากเครืองดูดฝุ่ นไม่ทํางานอย่างทีควรจะเป็ น หรือมีการทําเครือง
ตกหล่น เกิดความเสียหาย ทิงไว ้กลางแจ ้งหรือเปี ยกนํ า โปรดปรึกษาศูนย์บริการทีได ้รับการแต่งตังของพานาโซนิค ไม่เช่นนัน
อาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม ้ได ้
■ หากสายไฟชํารุด สายไฟต ้องถูกเปลียนโดยตัวแทนบริการของเราหรือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตใิ กล ้เคียงกันเพือหลีกเลียงอันตราย
■ ห ้ามดึงหรือหิวเครืองด ้วยสายไฟ ห ้ามใช ้สายไฟเป็ นหูหวิ ห ้ามปิ ดประตูทบ
ั สายไฟ และห ้ามดึงสายไฟใกล ้กับบริเวณทีมีขอบ หรือ
มุมทีแหลมคมห ้ามใช ้เครืองดูดฝุ่ นขณะทับอยูบ
่ นสายไฟ และควรเก็บสายไฟออกจากพืนผิวทีมีความร ้อน ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิด
ไฟใหม ้ขึนได ้
ั
■ ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้เสียบปลักไฟเข ้าเต ้ารับอย่างแน่นหนาก่อนใช ้เครือง หากไม่ทําเช่นนี อาจก่อให ้เกิดไฟฟ้ าดูดหรืออัคคีภย
■ ทําความสะอาดปลักอย่างสมําเสมอ เพราะอาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม ้ได ้
■ หยุดใช ้เครืองทันทีและถอดปลักไฟในกรณีทมี
ี การทํางานผิดปกติหรือเครืองไม่ทํางาน หากไม่ทําเช่นนี อาจก่อให ้เกิดไฟฟ้ าดูด
หรืออัคคีภย
ั
■ ห ้ามจับปลักหรือเครืองดุดฝุ่ นขณะทีมือเปี ยก ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
ุ่ สําลี เส ้นผม และสิงอืนใดทีอาจปิ ดกัน
■ อย่าสอดวัตถุใดๆ เข ้าไปในช่องเปิ ดและอย่าใช ้เครืองหากเกิดการอุดตัน ระวังอย่าให ้มีฝน
หรือทําให ้การไหลเวียนของอากาศลดลง
■ เก็บเส ้นผม เสือผ ้าทีหลวม นิวมือ และส่วนใดๆ ของร่างกายออกห่างจากช่องเปิ ดและส่วนทีกําลังเคลือนไหว
หากไม่ อาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
ี วั กรองและกล่องเก็บฝุ่ น ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต และไฟไหม ้ได ้
■ ห ้ามใช ้เครืองดูดฝุ่ นโดยไม่มต
■ ปิ ดตัวควบคุมทังหมดก่อนทีจะถอดปลักออก ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
■ ห ้ามเก็บวัสดุไวไฟ หรือติดไฟได ้ง่าย หรือวัสดุอนๆ
ื ทีมีลก
ั ษณะเดียวกัน หรือใช ้ในบริเวณทีมีการใช ้วัสดุประเภทนีอยู่ ไม่เช่นนัน
อาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม ้ได ้
■ อุปกรณ์นควรได
ี
้รับการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการทีได ้รับการแต่งตังจากพานาโซนิค และควรใช ้เฉพาะอะไหล่แท ้ของพานาโซนิค
ู ต ้อง
เท่านัน ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟไหม ้หรือมีการทํางานไม่ถก
■ ใช ้เครืองภายใต ้สภาพแรงดันไฟฟ้ าปกติ ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าดูดหรือไฟไหม ้ได ้
■ อย่าใช ้สายไฟต่อ ไม่เช่นนันอาจทําให ้เกิดไฟดูดหรือไฟไหม ้

ข้อควรระว ัง

เครืองหมายนีเตือนถึงร่างกายบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อ
้ ลิตภ ัณฑ์อย่างไม่ถก
ิ อ ันเกิดจากการใชผ
ู ต้อง
ทร ัพย์สน

■ เพือหลีกเลียงความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนกับสายไฟ
ห ้ามมิให ้สายไฟอยูใ่ ต ้วัตถุขนาดใหญ่ เมือใช ้เครืองดูดฝุ่ น มิฉะนันอาจทําให ้เกิดไฟไหม ้ได ้
■ เมือม ้วนสายไฟ ให ้ถือปลักไฟไว ้เสมอ มิฉะนันอาจเกิดอุบต
ั เิ หตุจากการกระแทกของปลักไฟ
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Follow these instructions to ensure longer life span of the appliance.
■ This appliance is designed for household use only. It is not suitable for commercial or industrial use or for
any other cleaning purposes.
■ Treat the Hose Assembly carefully to avoid damaging it.
■ Never use the appliance to pick up liquid, wet refuse or sharp material such as glass. This can cause
damage to the unit.
■ Do not vacuum with the Curved Wand/Ergonomic Handle or Plastic Wand/Metal Wand/Metal Telescopic
Wand. Doing so will wear off the edges and lead to breakage.
■ Do not operate the appliance when the Hose Connection Inlet is blocked. This can result in deformation due
to overheating.
■ Use the Handle when lifting the appliance to avoid damages to the Hose Assembly. Never lift the appliance
by pulling the Hose Assembly as this can damage the Hose Assembly and never carry the appliance at
storage condition.
■ Clean the filters after cleaning the Dust Compartment to avoid any damage to the motor.

Sila ikut arahan ini bagi memastikan jangka hayat produk yang lebih lama.
■ Produk ini direka untuk kegunaan di rumah sahaja. Ia tidak sesuai untuk penggunaan perdagangan atau
perindustrian atau untuk apa-apa tujuan pembersihan lain.
■ Gunakan Hos Pemasang dengan berhati-hati untuk mengelakkan kerosakan.
■ Jangan gunakan produk untuk menyedut cecair, sampah basah, atau benda yang tajam seperti kaca. Ini
boleh merosakkan unit.
■ Jangan memvakum dengan Paip Melengkung/Pemegang Ergonomik atau Paip Plastik/Paip Logam/Paip
Teleskopik Logam. Tindakan sedemikian boleh meretakkan hujung paip dan mengakibatkan ia pecah.
■ Jangan kendalikan produk apabila Salur Masuk Penyambung Hos tersumbat. Ini boleh menyebabkan
perubahan bentuk disebabkan terlalu panas.
■ Gunakan Pemegang semasa mengangkat produk untuk mengelakkan kerosakan pada Hos Pemasang.
Jangan mengangkat produk dengan menarik Hos Pemasang kerana ini boleh merosakkan Hos Pemasang
dan jangan angkat produk dalam keadaan ia disimpan.
■ Bersihkan penapis selepas membersihkan Bekas Habuk untuk mengelakkan apa-apa kerosakan pada
motor.

โปรดปฎิบ ัติตามข้อความเหล่านี เพือ ทําให้ เครืองดูดฝุ่น ใชง้ าน ได้นาน
■ เครืองดูดฝุ่ นนีได ้รบการออกแบบมาสําหรับการใช ้งานในครัวเรือนเท่านัน เครืองนีไม่เหมาะกับการใช ้งานเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม
หรือเพือวัตถุประสงค์อนนอกเหนื
ื
อจากการทําความสะอาค
■ ใช ้ชุดประกอบสายดูดอย่างระมัดระวังเพือหลีกเลียงความเสียหาย
■ อย่าใช ้เครืองดูดฝุ่ นดูดของเหลว, ขยะเปี ยก หรือของมีคมเช่นแก ้ว สิงนีอาจทําลายชินส่วนภายใน
■ อย่าดูดฝุ่ นด ้วยท่อโค ้ง/ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์ หรือท่อพลาสติก/ท่อโลหะ/ท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะ เนืองจากจะ
ทําให ้ขอบสึกกร่อนและเกิดความเสียหายได ้
■ ห ้ามใช ้เครืองดูดฝุ่ นเวลาท่อดูดตัน ซึงจะทําให ้เสียรูปเพราะร ้อนเกินไป
■ โปรดใช ้ทีจับขณะยกเครืองเพือหลีกเลียงมิให ้ชุดประกอบสายดูดเกิดความเสียหาย อย่ายกเครืองโดยดึงชุดประกอบสาย
ดูดเนืองจากอาจทําให ้สายดูดได ้รับความเสียหาย และอย่ายกเครืองขณะทีต ้มนํ าอยู่
■ ทําความสะอาดทีกรองทุกครังหลังจากทีนํ ากล่องเก็บฝุ่ นไปเททิงแล ้วเพือหลีกเลียงความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับ
มอเตอร์

䀞偡ὁ㉥擛㚃ợ䒌濇娯㱌びṉᵯᷯ杩Ɂ
■
■
■
■

㚐䒆␥⭬䀞⬚⸑ợ䒌Ɂᵱ忍⍬⒪㣑ㅺⵉ㣑㵩䍪ㅺ㵩䍪ṉ⡺䗨䒌彸Ɂ
⭳⼧㐱Ề⎜⟙䬅䗨䲨塁ṉ忣₱㍱㬤⫧Ɂ
ᵱ壥⎜ṉᵯ䇍␥濃㮘⏰㴖樸ɀ㻒㸠䗨㿔⟙ɀ䌟䏧䪭◌*濇⎊↫⍓兘㒩昀Ɂ
ᵱ䙘㌉ợ䒌⺲䬅0䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨ㅺ➵億䬅0愵⯐䬅0愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅⎜⟙Ɂ彽㦇ι㙧䡌㍱忮䵇濇ᶊ䒆
䒃㔛堦Ɂ
■ 䓚䗠䍢⎜⟙䬅㌶⍇㙭斟⟂濇ᵱ⍓㐱Ề䒆␥Ɂ彽⭫⭲兘䒆␥徲䄕濇䂚⻰嫮⻆Ɂ
■ 䥟∹䒆␥㖦∽⼩㍅㉥㌴ㆯ濇Ⅻ≣㈺㈭⎜⟙䬅䗨䲨塁ṉ㈐峛䒆␥濇⎊↫彽⍓偡㍱⡂⎜⟙䬅䗨䲨塁⌮ᵱ壥⚌㒚⪼
䈤クᵯ㎐∹ᶟ樸Ɂ
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APPLIANCE ACCESSORIES
AKSESORI PRODUK
อุปกรณ์เสริมสาํ หร ับเครืองดูดฝุ่น
⎜⟙◌悱Ṛ
DESCRIPTION / KETERANGAN / รายละเอียด / 娎㕲

MC-CL575

MC-CL573

Hose Assembly
Hos Pemasang
ชุดประกอบสายดูด
⎜⟙䬅䗨䲨塁

1 SET
1 SET
1 ชุด
ᵤ⢻

Hose Connection Pipe
Paip Penyambung Hos
ท่อเชือมต่อสายดูด
⎜䬅徇㌉䝑䬅

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

MC-CL571

1 PC*1
1 UNIT*1
1 ชิน*1
ᵤὯ*1

—

—

Metal Wand
Paip Logam
ท่อโลหะ
愵⯐䬅

1 SET*2
1 SET*2
1 ชุด*2
ᵤ⢻*2

1 SET
1 SET
1 ชุด
ᵤ⢻

—

Plastic Wand
Paip Plastik
ท่อพลาสติก
➵億䬅

—

—

1 SET
1 SET
1 ชุด
ᵤ⢻

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

—

—

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

Ergonomic Handle
Pemegang Ergonomik
ทีจ ับตามหล ักสรีรศาสตร์
䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨
Curved Wand
Paip Melengkung
ท่อโค้ง
⺲䬅

—

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

POM

Crevice Holder
Pemegang Celahan
ทียึดห ัวดูดซอกมุม
䉝旽㜨
Crevice Nozzle
Muncung Celahan
ห ัวดูดซอกมุม
䉝旽䒌⎜䬅

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

Dusting Brush
Berus Habuk
ห ัวแปรงดูดฝุ่น
㿔⟙↛

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ
1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

FU
PTUR
CA E
LL NOZZL
E

Full Capture Nozzle
Muncung Penyedut Penuh
ห ัวดูดฝุ่นดีไซน์พเิ ศษ
㊹䋖⎜▘
Floor Nozzle
Muncung Lantai
ห ัวดูดพืน
⚔㛣⎜▘

Before using / Sebelum guna
ก่อนใช้เครือง / ⚌ợ䒌ᶯ↱

Metal Telescopic Wand
Paip Teleskopik Logam
ท่อดูดปร ับระด ับได้แบบโลหะ
愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅

—

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

—

—

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ
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DESCRIPTION / KETERANGAN / รายละเอียด / 娎㕲
Curtain Nozzle
Muncung Langsir
ห ัวดูดผ้าม่าน
䧻䮢䒌⎜▘

MC-CL573

MC-CL571

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

—

—

aso

nic

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

n
Pa

Dust Compartment
Bekas Habuk
กล่องเก็บฝุ่น
昪⟙䘶

MC-CL575

HEPA Exhaust Filter
Penapis Ekzos HEPA
แผ่นกรองไอเสียมาตรฐาน
HEPA
IFQB!㋶㒢㽢䴖
Normal Exhaust Filter
Penapis Ekzos Normal
แผ่นกรองไอเสียตามปกติ
㗒彾㋶㒢㽢䴖
Brush (in the set)
Berus (dalam set)
แปรง (อยูใ่ นต ัวเครือง)
↛⪴!)≩⎏⚌䒆␥⢻塁*

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

1 PC*1
1 UNIT*1
1 ชิน*1
ᵤὯ*1

—

—

1 PC*2
1 UNIT*2
1 ชิน*2
ᵤὯ*2

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

1 PC
1 UNIT
1 ชิน
ᵤὯ

*1 FOR MALAYSIA ONLY / UNTUK MALAYSIA SAHAJA / สําหรับมาเลเซียเท่านั้น / ⍎忍䒌㔠椐Ừ壣Ḃ
*2 FOR ALL EXCEPT MALAYSIA / UNTUK SEMUA KECUALI MALAYSIA / สําหรับทุกคนยกเว้นมาเลเซีย / ⍎忍䒌㔠⭱㔠ㆤ㙭䗨濇椐Ừ壣Ḃ旈⡺

PARTS IDENTIFICATION
PENGENALAN BAHAGIAN
ื ว่ นประกอบ
ชอส
⍨恌Ⅺ䗨⍱䦕
Hose Assembly / Hos Pemasang / ชุดประกอบสายดูด / ⎜⟙䬅䗨䲨塁
Hose Supporter
• Insert the Curved Wand/Ergonomic Handle
Penyokong Hos
Hose Connection Pipe
and Hose Connection Pipe into the Hose
ทีรองสายดูด
Hose Assembly
Paip Penyambung Hos
Supporter at each end of the Hose until
⎜⟙䬅䗨徇㌉恌
Hos Pemasang
ท่อเชือมต่อสายดูด
the Projection clicks into the Hole of the
ชุดประกอบสายดูด
⎜䬅徇㌉䝑䬅
attachment.
⎜⟙䬅䗨䲨塁
Masukkan Paip Melengkung/Pemegang
Ergonomik dan Paip Penyambung Hos ke
dalam Penyokong Hos pada setiap hujung
Hos sehingga Pengikat mengklik ke dalam
Lubang pemasangan.
Projection
Hole
Pengikat
Hole
สอดท่อโค ้ง/ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์และข ้อต่อ
Lubang
Lubang ส่วนทียืนออกมา
สายดูดเข ้าไปในทีรองสายดูดแต่ละด ้านของสาย
รูระบาย
⅜䵇
รู
ร
ะบาย
MC-CL571
ึ
ดูด จนกว่าส่วนทียืนออกมาจะคลิกเข ้าในรูยด
⪸
⪸
⭫⺲䬅0䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨⏰⎜䬅徇㌉䝑䬅 Curved Wand
MC-CL575, MC-CL573
㌶↔⎜⟙䬅䩓䗨⎜⟙䬅䗨徇㌉恌濇䙘兗 Paip Melengkung
Ergonomic
Handle
ท่
อ
โค
้ง
⅜䵇⋅徇㌉⪸ᶑɁ
⺲䬅

Pemegang Ergonomik
ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์
䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨
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Crevice Nozzle / Muncung Celahan /
หัวดูดซอกมุม / 䉝旽䒌⎜䬅

Dusting Brush / Berus Habuk /
หัวแปรงดูดฝุ่น / 㿔⟙↛

• For cleaning gaps between furniture, corners of sofas,
gaps in flooring and etc.
Untuk membersihkan ruang di antara perabot, sudut
sofa, ruang di lantai dll.
สําหรับการทําความสะอาดช่องระหว่างเฟอร์นเิ จอร์ มุมโซฟา
ช่องบนพืน เป็ นต ้น
䒌㔠㵩䍪 ὕ擷䗨䶏旽ɀ㠗≺夶厡ɀ⚔㛣䶏旽䪭Ɂ

Crevice Nozzle
Muncung Celahan
หัวดูดซอกมุม
䉝旽䒌⎜䬅

• Dusting Brush is use to clean furniture,
venetian blinds, and bookshelves. To be
attached onto the Crevice Nozzle.
Berus Habuk digunakan pada perabot,
bidai dan laci buku. Disambungkan kepada
Muncung Celahan.
หัวแปรงดูดฝุ่ นจะใช ้สําหรับทําความสะอาด
เฟอร์นเิ จอร์ มูล
่ ี และชันวางหนังสือ สําหรับติดบน
หัวดูดซอกมุม
㿔⟙↛忍䒌㔠㵩㋧⬚⃛ɀ䗢厭䧻ɀ㙜㨧䪭䗨
䶏旽Ɂ⍓徇㌉兗䉝旽䒌⎜䬅Ɂ

Crevice Holder / Pemegang Celahan / ที่ยึดหัวดูดซอกมุม / 䉝旽㜨
1 Holding the Curved Wand, pull the Crevice Holder with

Crevice Nozzle to take out the Crevice Holder and
Crevice Nozzle.
Pegang Paip Melengkung, tarik Pemegang Celahan
dengan Muncung Celahan untuk mengeluarkan
Pemegang Celahan dan Muncung Celahan.
จับท่อโค ้งไว ้ เพือทีจะดึงทียึดหัวดูดซอกมุม ออก
㍅䚤⺲䬅濇㈭䚤⫭塁ᷪ䉝旽䒌⎜䬅!䗨䉝旽㜨ṉ⌺⅞䉝旽
㜨⏰䉝旽䒌⎜䬅Ɂ

2 After this, hold the Curved Wand and insert

the Crevice Holder to the Suction Regulator.
Kemudian, pegang Paip Melengkung dan
masukkan Pemegang Celahan ke dalam
Pengawal Sedutan.
ี ดหัวดูดซอกมุม
หลังจากนีจับท่อโค ้งไว ้และใส่ทยึ
เข ้ากับเครืองดูด
䂚⻰濇㍅䚤⺲䬅濇⭫䉝旽㜨㌶⎜⇿娣㓘◌Ɂ

Before using / Sebelum guna
ก่อนใช้เครือง / ⚌ợ䒌ᶯ↱

• Connect the Crevice Nozzle to the end of the Plastic
Wand/Metal Wand, Telescopic Wand or Curved Wand/
Ergonomic Handle.
Sambungkan Muncung Celahan pada hujung Paip
Plastik/Paip Logam, Paip Teleskopik atau Paip
Melengkung/Pemegang Ergonomik.
ต่อหัวดูดซอกมุมเข ้ากับท่อพลาสติก/ท่อโลหะ ท่อดูดปรับ
ระดับได ้แบบโลหะ หรือท่อโค ้ง/ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์
⭫䉝旽䒌⎜䬅徇㌉↔➵億䬅0愵⯐䬅ɀ兎䒕ẜ䶒䙘䬅ㅺ⺲
䬅0䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨䗨↱䩓Ɂ

Dusting Brush
Berus Habuk
หัวแปรงดูดฝุ่ น
㿔⟙↛

Crevice Holder
Pemegang Celahan
ที่ยึดหัวดูดซอกมุม
䉝旽㜨

POM

3 To take out the Crevice Nozzle from the

Crevice Holder, hold the Curved Wand and
pull the Crevice Nozzle.
Untuk mengeluarkan Muncung Celahan
dari Pemegang Celahan, pegang Paip
Melengkung dan tarik Muncung Celahan.
ในการถอดหัวดูดซอกมุมออกจากทียึด ให ้จับท่อ
โค ้งไว ้และดึงหัวดูดซอกมุมออก
剉壥⼂䉝旽㜨ᶑ⌺⅞䉝旽䒌⎜䬅濇娯㍅䚤⺲䬅
ᶊ㈸⅞䉝旽䒌⎜䬅Ɂ

Curved Wand
Paip Melengkung
ท่อโค ้ง
⺲䬅
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MC-CL571
Plastic Wand
Paip Plastik
ท่อพลาสติก
➵億䬅

MC-CL571
Curved Wand
Paip Melengkung
ท่อโค ้ง
⺲䬅

MC-CL575*2, MC-CL573
Metal Wand
Paip Logam
ท่อโลหะ
愵⯐䬅

MC-CL575, MC-CL573
Ergonomic Handle
Pemegang Ergonomik
ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์
䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨

Insert and twist to connect.
Twist and pull to disconnect.
Masukkan dan pusing untuk
sambungkan.
Pusing dan tarik untuk
tanggalkan.
สอดและบิดต่อเข ้าด ้วยกัน
บิดและดึงเมือต ้องการถอดออก
㌶⏰㇑庭Ừ徇㌉Ɂ
㇑庭八㈭㇓ỪⅪ擯Ɂ

Suction Regulator
Pengawal Sedutan
ปุ่ มปรับระดับความแรงในการดูดฝุ่ น
⎜⇿娣㓘◌

Crevice Nozzle
Muncung Celahan
หัวดูดซอกมุม
䉝旽䒌⎜䬅
Dusting Brush
Berus Habuk
หัวแปรงดูดฝุ่ น
㿔⟙↛

Hose Assembly
Hos Pemasang
ชุดประกอบสายดูด
⎜⟙䬅䗨䲨塁

MC-CL575*1
Metal Telescopic Wand
Paip Teleskopik Logam
ท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะ
愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅

PTU
CA
LL NOZZLE

FU

MC-CL571

RE

Floor Nozzle
Muncung Lantai
หัวดูดพืน
⚔㛣⎜▘

Hose Connection Pipe
Paip Penyambung Hos
ท่อเชือมต่อสายดูด
⎜䬅徇㌉䝑䬅
MC-CL575, MC-CL573

MC-CL575
Curtain Nozzle
Muncung Langsir
หัวดูดผ ้าม่าน
䧻䮢䒌⎜▘

Full Capture Nozzle
Muncung Penyedut Penuh
หัวดูดฝุ่ นดีไซน์พเิ ศษ
㊹䋖⎜▘

*1 FOR MALAYSIA ONLY / UNTUK MALAYSIA SAHAJA / สําหรับมาเลเซียเท่านั้น / ⍎忍䒌㔠椐Ừ壣Ḃ
*2 FOR ALL EXCEPT MALAYSIA / UNTUK SEMUA KECUALI MALAYSIA / สําหรับทุกคนยกเว้นมาเลเซีย / ⍎忍䒌㔠⭱㔠ㆤ㙭䗨濇椐Ừ壣Ḃ旈⡺

Ergonomic Handle / Pemegang Ergonomik /
ทีจ ับตามหล ักสรีรศาสตร์ / 䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨
MC-CL575, MC-CL573

To decrease the suction power
• Adjust the Suction Regulator backward to operate
on carpet or curtain.
Untuk mengurangkan kuasa sedutan
• Laraskan Pengawal Sedutan ke belakang bagi
penggunaan di atas permaidani atau pada langsir.
หากต ้องการลดความแรงในการดูดฝุ่ น
• เลือนปุ่ มกําลังดูดเข ้าหาตัวเพือลดกําลังดูดสําหรับใช ้งาน
กับพรมหรือม่าน

Curved Wand / Paip Melengkung / ท่อโค้ง / ⺲䬅
MC-CL571

To decrease the suction power
• Rotate the Suction Regulator and widen the
opening.
Untuk mengurangkan kuasa sedutan
• Pusingkan Pengawal Sedutan dan lebarkan lubang
yang terbuka.
หากต ้องการลดความแรงในการดูดฝุ่ น
• ให ้หมุนปุ่ มปรับกําลังไฟและเปิ ดรูให ้กว ้างขึน
し斱Ẳ⎜⇿㖦
• 庭∹⎜⇿娣㓘◌䙘↔⪸Ɂ

し斱Ẳ⎜⇿㖦
• ⍵⻰䥟∹⎜⇿娣㓘◌ṉ㵩㋧⚔㭓ㅺ䧻䮢Ɂ
Suction Regulator
Pengawal Sedutan
ปุ่ มปรับระดับความแรงในการดูดฝุ่ น
⎜⇿娣㓘◌

Curved Wand
Paip Melengkung
ท่อโค ้ง
⺲䬅
Suction Regulator
Pengawal Sedutan
ปุ่ มปรับระดับความแรงในการดูดฝุ่ น
⎜⇿娣㓘◌

Ergonomic Handle
Pemegang Ergonomik
ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์
䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨
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Cord Rewind Button
Butang Penggulung Kord
ปุ่ มม ้วนสาย
晟䴾㒚♂㉭慹

Handle
Pemegang
ทีจับ
㌴ㆯ

Plug*
Palam*
ปลักไฟ*
㌶枑*

Supply Cord
Kord Kuasa
สายไฟ
晟㷴䴾

2

OFF/ON Switch
Suis OFF/ON
ปุ่ ม ปิ ด/เปิ ด
晟㷴擯敀
Rear view / Pandangan belakang /
ภาพด้านหล ัง!0!⻰壺♺

1

Push in and rotate.
Tekan dan putar.
ดันเข ้าและหมุน
㌌徖⏰㔯庭Ɂ

Hose Connection Inlet
Salur Masuk Penyambung Hos
ช่องต่อสายดูด
⎜⟙䬅㌶⍇

* Plug might be different from the
illustration.
* Palam mungkin berbeza daripada
ilustrasi.
* ปลักอาจแตกต่างจากในภาพที แสดงไว ้
* !㌶枑ㅺ妕䓔㔠㌶♺Ɂ

Dust Compartment
Bekas Habuk
กล่องเก็บฝุ่ น
昪⟙䘶

E

PTUR

LE
ZZ
NO

CA

■ Wood Flooring / Lantai Berpapan / พืนไม้ / 㚌⚔㛣
• To avoid scratching the floor surface, lightly slide the Full Capture Nozzle / Floor Nozzle over the flooring with the grain of the wood.
Untuk mengelakkan lantai daripada tercalar, luncurkan Muncung Penyedut Penuh / Muncung Lantai di lantai dengan perlahan
mengikut corak-corak papan di atas lantai.
เพือหลีกเลียงมิให ้เกิดรอยขีดข่วนบนพืน โปรดเลือนหัวดูดฝุ่ นดีไซน์พเิ ศษ / หัวดูดพืนไปบนพืนไม ้เบาๆ
䀞忣₱⇧‛⚔㛣埌曆濇娯⚌㚌⚔㛣ᵮ幹幹⚔㸵∹㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘Ɂ

Before using / Sebelum guna
ก่อนใช้เครือง / ⚌ợ䒌ᶯ↱

LL

FU

Full Capture Nozzle/Floor Nozzle
Muncung Penyedut Penuh/Muncung Lantai
ห ัวดูดฝุ่นดีไซน์พเิ ศษ/ห ัวดูดพืน
㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘

• To prevent damaging the floor surface, do not vacuum by moving the Full Capture Nozzle / Floor Nozzle side to side.
Untuk mengelakkan kerosakan pada lantai, jangan vakum dengan menggerakkan Muncung Penyedut Penuh/Muncung Lantai
secara melintang.
เพือป้ องกันมิให ้ผิวพืนได ้รับความเสียหาย โปรดอย่าดูดฝุ่ นด ้วยการเลือนหัวดูดฝุ่ นดีไซน์พเิ ศษ / หัวดูดพืนจากด ้านหนึงไปยังอีกด ้านหนึง
䀞忣₱㍱⡂⚔㛣埌曆濇⚌⎜⟙㖦濇ᵱⵊ⍗䥟∹㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘Ɂ

■ Carpet / Permaidani / พรม / ⚔㭓
1 Run the Full Capture Nozzle / Floor Nozzle backwards and forwards over the carpet in one direction.
Gerakkan Muncung Penyedut Penuh / Muncung Lantai ke belakang dan ke hadapan dalam satu arah di atas karpet.
ส่ายหัวดูดฝุ่ นดีไซน์พเิ ศษ / หัวดูดพืนไปข ้างหน ้าและหลังบนพรมในทิศทางเดียว
⭫㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘㒢⚌⚔㭓ᵮ濇⚌ᵤὯ㔝⍵↱⻰徯∹Ɂ!

2 Repeat Step 1 at an angle of 90 degrees.
Ulangi langkah 1 pada sudut 90 darjah.

2

ทําขันตอนที 1 ซําอีกครังด ้วยมุม 90 องศา
ṉ!:1!⸊䗨夶⸊濇愱填㫉槃! 1 Ɂ
3 Vacuum the corners of the carpet.
Vakum sudut-sudut di permaidani.
ดูดฝุ่ นบนหัวมุมของพรม
徃㵩㺸⎜▘㔠⚔㭓䗨⍨Ὧ夶厡Ɂ

3
FU
LL
NO

URE
PT
CAZZLE

1

ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• When vacuuming new carpet, the Dust Compartment will quickly fill up with loose fibers from the carpet.
This will gradually decrease with subsequent cleanings.
Apabila membersihkan permaidani baru, Bekas Habuk akan cepat dipenuhi oleh gentian daripada permaidani.
Keadaan ini akan semakin berkurangan pada pembersihan yang seterusnya.
ขณะดูดฝุ่ นบนพรมผืนใหม่ กล่องเก็บฝุ่ นจะเต็มไปด ้วยเส ้นใยทีหลวมๆ จากพรมอย่างรวดเร็ว
แต่จะค่อยๆ ลดน ้อยลงเมือทําความสะอาดไปเรือยๆ ตามลําดับ
䓚「䒌䒆␥㵩䍪㔔⚔㭓㖦濇橪㓇䗨⚔㭓䷺䴑⭫⻬⽏⮕㑄㹣昪⟙䘶Ɂ彽䦒〩㰥⭫⚌ṉ⻰䗨㵩㋧ⵉỀᶑ㵿Ɂ
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Curtain Nozzle / Muncung Langsir / ห ัวดูดผ้าม่าน / 䧻䮢䒌⎜▘

MC-CL575

• The Curtain Nozzle is suitable to clean fine dust particles or spider web accumulated on the
curtain surface.
Muncung Langsir sesuai untuk membersihkan zarah habuk halus atau sarang labah-labah yang
terkumpul pada permukaan langsir.
หัวดูดผ ้าม่านจะเหมาะสําหรับทําความสะอาดเศษฝุ่ นบางๆ หรือใยแมงมุมทีสะสมอยูบ
่ นผ ้าม่าน
䧻䮢䒌⎜▘忍䒌㔠㵩䍪䧻䮢埌曆䗨⭳㿔⟙枪䯶⏰噼嘿䴖Ɂ
1 Connect the Curtain Nozzle to the end of the Metal Telescopic Wand/Metal Wand.

Constantly slide the Curtain Nozzle downward in one direction using both hands,
as shown in the figure.
Sambungkan Muncung Langsir dengan Paip Teleskopik Logam/Paip Logam.
1
Luncurkan Muncung Langsir ke bawah secara tetap dalam satu arah dengan
menggunakan kedua-dua tangan seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
ต่อหัวดูดผ ้าม่านเข ้ากับท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะ/ท่อโลหะ
เลือนหัวดูดผ ้าม่านลงด ้านล่างในทิศทางเดียวอย่างสมําเสมอโดยใช ้มือทังสองข ้าง
ดังแสดงในภาพ
⭫䧻䮢䒌⎜▘徇㌉↔愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅0愵⯐䬅㚏䩓Ɂ
⌰ㆯ⚌ᵤᶎ㔝⍵⍵ᵯ㸵∌䧻䮢䒌⎜▘-⣦♺ㆤ䢞Ɂ
2 Connect the Curtain Nozzle to the Ergonomic Handle.

Slowly slide the Curtain Nozzle downward in one direction, as shown in the figure.
Sambungkan Muncung Langsir dengan Pemegang Ergonomik.
Luncurkan Muncung Langsir ke bawah secara perlahan-lahan dalam satu arah
seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
ต่อหัวดูดผ ้าม่านเข ้ากับทีจับตามหลักสรีรศาสตร์
เลือนหัวดูดผ ้าม่านลงด ้านล่างในทิศทางเดียวช ้าๆ ดังแสดงในภาพ
⭫䧻䮢䒌⎜▘徇㌉↔䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨ᵮɁ
⚌⍰ᵤὯ㔝⍵濇䵍テ⍵ᵯ㸵∹䧻䮢䒌⎜▘濇⣦♺ㆤ䢞Ɂ

2

ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• The Curtain Nozzle is not suitable to clean scallop curtain or any beads on the curtain.
Muncung Langsir tidak sesuai untuk membersihkan langsir dengan sulam biku atau sebarang
manik di langsir.
หัวดูดผ ้าม่านไม่เหมาะสําหรับม่านหลุยส์หรือม่านทีมีลก
ู ปั ด
䧻䮢䒌⎜▘ᵱ忍䒌㔠㵩䍪ㆫ⻆䧻䮢ㅺ䧻䮢ᵮ䗨ṟẹ䍄⪴Ɂ
• The Curtain Nozzle is most efficiently use on flat surfaces. For pleated area, it can be cleaned
using the Crevice Nozzle or Dusting Brush.
Muncung Langsir paling sesuai digunakan pada permukaan yang rata. Untuk bahagian langsir
yang berlipat, gunakan Muncung Celahan atau Berus Habuk untuk membersihkannya.
หัวดูดผ ้าม่านจะมีประสิทธิภาพทีสุดเมือใช ้กับพืนเรียบ สําหรับบริเวณทีไม่เรียบ สามารถทําความสะอาดได ้
โดยใช ้หัวดูดซอกมุมหรือหัวแปรงดูดฝุ่ น
䧻䮢䒌⎜▘㙤㕷㵩䍪㓘埌曆Ɂ⭱㔠䧻䮢ㇼ䓮ṳ䗨⚔㔝濇⣦懈⪴䗨⊤❃濇⍓ṉợ䒌䉝旽䒌⎜䬅
ㅺ㿔⟙↛徖垰㵩䍪Ɂ
• If there is any dust accumulated in the folded part of the curtain or in narrow spaces, it is advisable to wash the curtain.
Jika terdapat habuk yang terkumpul pada bahagian langsir yang berlipat atau pada ruang yang sempit, anda dinasihatkan untuk
membasuh langsir itu.
ุ่
ใ่ นผ ้าม่านส่วนทีพับไว ้หรืออยูใ่ นบริเวณทีแคบซึงไม่สามารถทําความสะอาดได ้ด ้วยหัวดูดผ ้าม่าน
คุณควรซักผ ้าม่านหากมีฝนสะสมอยู
⣦㙭㿔⟙䲓䦱⚌䧻䮢䗨ㇼ䓮恌Ⅺㅺ䉝䧨䧞擷濇嫔㵩㱻䧻䮢Ɂ
• After vacuuming, keep the Curtain Nozzle safely.
Sila simpan Muncung Langsir dengan selamat selepas digunakan.
หลังจากดูดฝุ่ นเสร็จแล ้ว โปรดเก็บหัวดูดผ ้าม่านไว ้ในทีปลอดภัย
䒌⫰⎜⟙◌ᶯ⻰濇娯㒚⣡䧻䮢䒌⎜▘Ɂ
• When the suction is too strong (especially on satin or silk curtain), adjust the Suction Regulator backward to decrease the suction
power. (Refer details on page 10.)
Apabila sedutan terlalu kuat (terutamanya pada langsir satin atau sutera), laraskan Pengawal Sedutan ke belakang untuk
mengurangkan kuasa sedutan. (Rujuk butiran pada halaman 10.)
หากดูดฝุ่ นแรงเกินไป (โดยเฉพาะอย่างยิงบนผ ้าม่านซาตินหรือผ ้าไหม) โปรดปรับ ปุ่ มปรับระดับความแรงในการดูดฝุ่ น ไปด ้านหลังเพือลดความแรง
ในการดูดฝุ่ น (โปรดดูรายละเอียดหน ้า 10)
⣦⎜⇿徲⢋濃⮈⃚㖓⚌⎜䴆䵂䧻䮢㖦濄濇娯⭫⎜⇿娣㓘◌⍵⻰娣䬤濇ṉ斱Ẳ⎜⇿Ɂ濃姗壯䪐!21!来Ɂ濄
• Wash the curtain if there is any dirt or stain adhered on it.
Basuh langsir jika terdapat sebarang kotoran atau kesan comot padanya.
ิ
อรอยเปื อนติดอยู.่
โปรดซักผ ้าม่านหากมีสงสกปรกหรื
⣦㙭㿔⟙ㅺ㯅㺐渳⚌䧻䮢ᵮ濇娯⭫⃚㱻㵌Ɂ
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HOW TO OPERATE THE APPLIANCE
CARA PENGENDALIAN PRODUK
วิธใี ชเ้ ครืองดูดฝุ่น
ợ䒌㔝㰹
1 Pull out the Plug and connect to the socket outlet.
Tarik keluar Palam dan sambungkan ke salur keluar soket.
ดึงปลักไฟ และต่อเข ้ากับช่องเสียบปลักไฟ
㈭⅞晟㷴㌶枑濇⏰㌶⸋徇㌉ᵤ峛Ɂ

2

1

2 Press to turn on the appliance and press again to turn it off.
Tekan untuk menghidupkan produk dan tekan sekali lagi untuk mematikan
produk.
กด

เพือสตาร์ทเครืองดูดฝุ่ น กด

อีกครังเพือหยุดเครือง

㉭! !拙濇擯⤯㐱Ề濇㪅㉭! !拙濇῀㫆㐱ỀɁ

3 After finish vacuuming, remove the Plug from the socket outlet and press the
Cord Rewind Button.
• When rewinding the Supply Cord, always hold the Plug so that it does not
become damaged.
Selepas selesai memvakum, tanggalkan Palam dari salur keluar soket dan
tekan Butang Penggulung Kord.
• Ketika menggulung Kord Kuasa, sentiasa pegang Palam supaya ia tidak
rosak.
หลังจากทีคุณดูดฝุ่ นเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ให ้ถอดปลักไฟออกจากเต ้าเสียบและกดปุ่ มม ้วน
สายไฟ
• เมือม ้วนสายไฟกลับ ให ้จับปลักไฟไว ้ตลอดเวลาเพือไม่ให ้ปลัก เกิดความเสียหาย
䓚「⫰ㅴ⎜⟙⻰濇⭫晟㷴㌶枑⼂㌶⸋ᵮ㈸ᵯ⏰㉭⠷晟䴾㒚♂㉭慹Ɂ
• 䓚ὶ㋖䚤晟㷴䴾㖦濇娯㍅䚤㌶枑ṉ斖⫧忑⌻㍱⡂Ɂ

3

How to operate / Cara pengendalian
วิธใี ช้เครือง / ợ䒌㔝㰹
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HOW TO STORE THE APPLIANCE
CARA PENYIMPANAN PRODUK
้ ล้ว
วิธเี ก็บเครืองดูดฝุ่นหล ังใชแ
㒚㒢䗨㔝㰹
Place the unit in an upright position for storage in corner. (2 ways to store)
Tegakkan unit untuk menyimpannya di sudut. (2 cara penyimpanan)
วางเครืองตังตรงเพือจัดเก็บตามมุมห ้อง (จัดเก็บได ้ 2 วิธ)ี
䒆␥宲䨯ṉ⪼㒢㔠⚌ㆣ擷夶厡濃㙭䦒㒚⪼㔝濄
1 Place the unit in an upright position and insert the Nozzle Pipe into the Receptacle which is located on the
underside of the appliance body.
Tegakkan unit dan masukkan Paip Muncung ke dalam Penyangga yang berada di bahagian bawah badan produk.
วางเครืองตังขึน แล ้วเก็บหัวดูดเข ้าในช่องเก็บด ้านล่างของตัวเครือง
宲䨯ᶟ樸濇⭫⎜䬅㌶ằ㔠㧃ⷹ䗨⎜䬅⬝◌Ɂ
2 Adjust the Metal Telescopic Wand to the shortest length, then disconnect the Ergonomic Handle and wrap it around
the Metal Telescopic Wand (applicable for MC-CL575 for Malaysia only).
Laraskan Paip Teleskopik Logam kepada kepanjangan yang paling pendek, kemudian tanggalkan Pemegang
Ergonomik dan gulungkannya di sekeliling Paip Teleskopik Logam. (boleh digunakan untuk MC-CL575 di Malaysia
sahaja).
โปรดปรับท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะให ้สันทีสุด จากนันถอดทีจับตามหลักสรีรศาสตร์ออกแล ้วรวบไว ้กับท่อดูดปรับระดับได ้แบบ
โลหะ (สําหรับรุน
่ MC-CL575 ในมาเลเซียเท่านัน)
⭫愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅娣㓘兗㙤䝑濇䂚⻰㈪擯䪊⍬䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨⻰⭫⫧≩塝去愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅Ɂ濃 忍䒌㔠
䀞椐Ừ壣Ḃ䒃䒆䗨!MC-CL575!⛯濄Ɂ

ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• Lift the appliance using the Grip on the underside of the appliance to stand it up.
Angkat produk dengan menggunakan Grip di bawah bahagian produk untuk menegakkannya.
ยกตัวเครืองขึนโดยจับทีมือจับใต ้เครืองดูดฝุ่ นเพือตังเครืองดูดฝุ่ นขึน
宲䨯ᶟ樸㖦濇∽⼩㍅㉥㜨䗨恌ằɁ
• Never attempt to stand the appliance up by pulling the Hose (this can damage the Hose).
Jangan cuba menegakkannya dengan menarik Hos (ini boleh merosakkan Hos).
อย่าพยายามตั้งตัวเครื่องขึ้นโดยการดึงสายดูด (อาจทําให้สายดูดฝุ่นได้รับความเสียหาย)
ᵱ⍓㍅㉥⎜⟙䬅宲䨯ᶟ樸!)彽⍓兘⎜⟙䬅㍱⡂濄Ɂ
• Never carry the appliance at storage condition.
Jangan mengangkat produk dalam keadaan ia disimpan.
ห้ามหิ้วเครื่องดูดฝุ่นที่อยู่ในสภาพที่ยังเก็บอยู่
Ⅻ≣⚌䒆␥⪼ₖ〩㰥㖦㌴峛䒆␥Ɂ

1
Grip
Pemegang
ทีจับ
㜨

Nozzle Pipe
Paip Muncung
ท่อปลายดูด
⎜䬅

2

Receptacle
Penyangga
ช่องเก็บ
⎜䬅⬝◌
Nozzle Pipe Receptacle
Penyangga Paip Muncung
ทีเก็บท่อปลายดูด
⎜䬅⬝◌
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HOW TO CLEAN DUST COMPARTMENT
CARA MEMBERSIHKAN BEKAS HABUK
วิธก
ี ารทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น
㵩䍪昪⟙䘶䗨㔝㰹
ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• Empty the Dust Compartment when it is full or low suction power.
Bersihkan Bekas Habuk apabila ia penuh atau kurang kuasa sedutan.
หากกําลังดูดลดลง หรือกล่องเก็บฝุ่ นเต็ม ให ้เทฝุ่ นออก
䓚昪⟙䘶桡㹣ㅺ⎜⇿斱Ẳ㖦濇娯㵩䍪昪⟙䘶Ɂ
• Before cleaning the Dust Compartment, turn off the power supply and disconnect the Plug from the socket outlet.
Sebelum membersihkan Bekas Habuk, matikan bekalan kuasa dan tanggalkan Palam dari salur keluar soket.
ก่อนทีจะทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่ น ให ้ปิ ดเครืองดูดฝุ่ น และถอดปลักไฟออกจากเต ้าเสียบ
⚌㵩䍪昪⟙䘶ᶯ↱濇娯敀擭晟㷴濇䂚⻰⭫㌶枑⼂㌶⸋ᵮ㈸ᵯɁ

Removing the Dust Compartment / Menanggalkan Bekas Habuk / การถอดกล่องเก็บฝุ่น / ㈪旈昪⟙䘶
Hold on the body and take out the Dust Compartment.
• Pull out the Dust Compartment while holding the appliance unit with the other
hand.
Pegang badan produk dan keluarkan Bekas Habuk.
• Tarik keluar Bekas Habuk sambil memegang unit produk dengan tangan lain.
ถือตัวเครืองดูดฝุ่ นไว ้ และดึงกล่องเก็บฝุ่ นออกมา
• ดึงกล่องเก็บฝุ่นออกมาในขณะที่กดตัวเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
㉭ẳᶟ㧃濇⌺⅞昪⟙䘶Ɂ
• 䒌ㆯ㉭ẳᶟ㧃濇䂚⻰⌺⅞昪⟙䘶Ɂ

Dust Compartment
Bekas Habuk
กล่องเก็บฝุ่ น
昪⟙䘶
Brush
Berus
แปรง
↛⪴

Removing Dust / Keluarkan Habuk / การทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น / 㵩旈㿔⟙

X10
Beater Lever
Tuil Putar
ทีเปิ ด-ปิ ดกล่องเก็บฝุ่ น
旈⟙㤷㟣

2 Removing dust.
• Find a plastic bag or similar item.
• Open the Dust Compartment to discard the dust.
Keluarkan habuk.
• Cari beg plastik atau item seakannya.
• Buka Bekas Habuk untuk membuang habuk.
การกําจัดฝุ่ น
• เตรียมถุงพลาสติกหรือวัสดุอนที
ื คล ้ายคลึงกัน
• เปิ ดกล่องเก็บฝุ่ นเพือนํ าฝุ่ นไปทิง
䥟旈㿔⟙Ɂ
• ㇢ᵤὯ➵㓽埯ㅺ柂Ạ䗨埯⪴Ɂ
• ㆷ擯昪⟙䘶⭫昪⟙䘶堳䗨㿔⟙ὶ㋭Ɂ

ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• Refer details on page 19 when it feels necessary to remove the dust at the Sponge Filter.
Rujuk butiran pada muka surat 19 apabila perlu untuk mengeluarkan debu di Penapis
Span.
อ ้างอิงรายละเอียดในหน ้า 19 เมือรู ้สึกว่ามีความจําเป็ นทีจะขจัดฝุ่ นทีอยูใ่ นใส ้กรองฟองนํ า
䓚晤壥⌟旈㳛䴣㽢䴖ᵮ䗨㿔⟙濇娯⌧佧!2:!来Ɂ

How to operate / Cara pengendalian
วิธใี ช้เครือง / ợ䒌㔝㰹

1 Cleaning the Dust Compartment.
• Hold the Dust Compartment by placing it on clean area.
• Slide the Beater Lever left and right 10 times. (until the Filter completely clean)
Bersihkan Bekas Habuk.
• Pegang Bekas Habuk dengan meletakkannya di tempat yang bersih.
• Luncurkan Tuil Putar ke kiri dan kanan sebanyak 10 kali (sehingga Penapis
dibersihkan sepenuhnya).
การทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่ น
• วางกล่องเก็บฝุ่ นบนพืนทีสะอาด
้ายขวา 10 ครัง (จนกว่าแผ่นกรองจะสะอาดดี)
• เลือนทีตีฝนไปซ
ุ่
㵩䍪昪⟙䘶Ɂ
• ⭫昪⟙䘶㒢⚌㵩㺸䗨⚔㔝Ɂ
• ⵊ⍗㸵∹旈⟙㤷㟣!21!㪅)䙘↔㽢䴖⫰㵩㺸䀞㫆濄Ɂ

Sponge Filter
Penapis Span
ไส ้กรองฟองนํ า
㳛乙㽢䴖
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Removing Dust / Keluarkan Habuk / / 㵩旈㿔⟙
Removing Dust / Keluarkan Habuk / การทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น / 㵩旈㿔⟙
3 Removing and cleaning the Pre-Filter.
• Turn the Pre-Filter clockwise and pull it out.
• Discard the dust in Dust Compartment (Pre-Filter area).
• Use an old tooth brush or similar tools to clean the dust in Pre-Filter.
* Toothbrush is not provided.
Mengeluarkan dan membersihkan Prapenapis.
• Pusing Prapenapis mengikut arah jam dan tariknya keluar.
• Buangkan habuk di dalam Bekas Habuk (bahagian Prapenapis).
• Gunakan berus gigi yang lama atau alat yang hampir sama untuk
membersihkan habuk di dalam Prapenapis.
* Berus gigi tidak disediakan.
ถอดและทําความสะอาดไส ้กรองฝุ่ นหยาบ
ิ แล ้วดึงออก
• หมุนตัวกรองหยาบตามเข็มนาฬกา
• กําจัดฝุ่ นทีอยูใ่ นกล่องเก็บฝุ่ นทิงไป (บริเวณตัวกรองหยาบ)
• โดยใช ้แปรงสีฟันใช ้แล ้วหรือวัสดุทมี
ี ลก
ั ษณะเช่นเดียวกันนี ทําความสะอาดฝุ่ นทีติดอยู่
ในตัวกรองหยาบ
* ไม่ได ้ให ้แปรงสีฟันมาด ้วย
䥟旈ᶊ㵩䍪杴㽢◌Ɂ
• ṉ杪㖦慁㔝⍵庭∹杴妑㽢䴖⫧⌺⅞Ɂ
• ⟙✆㠨仒㔠⟙旸)杴妑㽢䴖ằ仒*Ɂ
• ṉ兮䆽↛ㅺ柂Ạⵉ⃛㵩䍪↱仒㽢䴖
* ᵱ㌴ỿ䆽↛Ɂ
4 Cleaning the Hose Connection Inlet.
• Use an old tooth brush or similar tools to clean the dust in Hose Connection
Inlet.
* Toothbrush is not provided.
Bersihkan Salur Masuk Penyambung Hos.
• Gunakan berus gigi yang lama atau alat yang hampir sama untuk
membersihkan habuk di dalam Salur Masuk Penyambung Hos.
* Berus gigi tidak disediakan.
ทําความสะอาดช่องต่อสายดูด
• ใช ้แปรงสีฟันเก่าหรือทีคล ้ายคลึงกันเพือทําความสะอาดฝุ่ นทีอยูใ่ นช่องต่อสายดูด
* ไม่ได ้ให ้แปรงสีฟันมาด ้วย
㵩䍪⎜⟙䬅㌶⍇Ɂ
• ợ䒌兮䆽↛ㅺ柂Ạⵉ⃛㵩䍪⎜⟙䬅㌶⍇䗨㿔⟙Ɂ
* ᵱ㌴ỿ䆽↛Ɂ

Align the arrow to pull out the Pre-Filter.
Sejajarkan anak panah untuk menarik
keluar Prapenapis.
ปรับลูกศรเพือดึงตัวกรองหยาบออก
⭱溮䬑▘㉫䢞⌺⅞杴妑㽢䴖Ɂ

(A)

5 Cleaning the Filter Unit.
• Use Brush to clean the Filter Unit.
Bersihkan Unit Penapis.
• Gunakan Berus untuk membersihkan Unit Penapis.
ทําความสะอาดตัวกรอง
• ใช ้แปรงทําความสะอาดเครืองกรอง
㵩䍪徲㽢◌䲨ṚɁ
• ợ䒌↛⪴㵩㺸徲㽢◌䲨ṚɁ

ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• The end side of Brush is use to clean the dust in the location that Brush cannot
reach.
Gunakan bahagian hujung Berus untuk bersihkan habuk di tempat yang tidak
dapat dicapai Berus.
อีกด ้านหนึงของแปรงใช ้สําหรับทําความสะอาดในพืนทีซึงใช ้แปรงทําความสะอาดไม่ถงึ
↛⪴䗨⮢䩓䒌㔠㵩㋧怇᷿↛⪴晇ṉ↔徸㵩䍪䗨㿔⟙
• To avoid any possible damage to the Dust Compartment, do not use the end side
of Brush strongly when removing the dust.
Untuk mengelakkan apa-apa kemungkinan kerosakan Bekas Habuk, jangan
gunakan bahagian hujung Berus dengan kuat apabila membersihkan habuk.
เพือหลีกเลียงความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนกับกล่องเก็บฝุ่ น อย่าใช ้ปลายอีกด ้านหนึงของ
แปรงกําจัดฝุ่ นจนแรงเกินไป
䆖ᷪ忣₱昪⟙䘶㍱⡂ㅺ㍱‛濇䓚ợ䒌↛⪴䗨⮢䩓㵩㋧㿔⟙㖦Ⅻ≣徲Ⅺ䒌⇿Ɂ
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Removing Dust / Keluarkan Habuk / การทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น / 㵩旈㿔⟙
6 Re-install Pre-Filter.
• Put the Pre-Filter back into Dust Compartment (Pre-Filter area) and turn
anticlockwise until a click sound is heard.
Pasang Semula Prapenapis.
• Letakkan semula Prapenapis ke dalam Bekas Habuk (bahagian Prapenapis)
dan pusing mengikut arah lawan jam sehingga bunyi klik kedengaran.

Sponge Filter
Penapis Span
ไส ้กรองฟองนํ า
㳛乙㽢䴖

การติดตังตัวกรองหยาบกลับเข ้าทีเดิมอีกครัง
ิ
• ใส่ตวั กรองหยาบกลับเข ้ากล่องเก็บฝุ่ น (บริเวณตัวกรองหยาบ) แล ้วหมุนย ้อนเข็มนาฬกา
จนกว่าจะได ้ยินเสียงคลิก
愱㔔⫭塁杴妑㽢䴖Ɂ
• 杴妑㽢䴖㒢徖⟙旸)杴妑㽢䴖ằ仒*ṉ彪㖦慁㔝⍵庭∹濇䙘兗信↔㌉⍬俖杗
䀞㫆Ɂ

7 Cleaning Dust Compartment surface.
• Clean the Dust Compartment surface by using a soft and damped cloth.
n
Pa

as

on

ic

Membersihkan permukaan Bekas Habuk.
• Bersihkan permukaan Bekas Habuk menggunakan kain lembut yang lembap.
การทําความสะอาดพืนผิวของกล่องเก็บฝุ่ น
• ทําความสะอาดผิวกล่องเก็บฝุ่ นด ้วยผ ้านุ่มหมาดๆ
㵩㺸昪⟙䘶埌曆Ɂ
• 娯ợ䒌幃屎ᶊ㰢㮘䗨ⵧ㓽Ừ㵩䍪昪⟙䘶埌曆Ɂ

8 Re-install the Dust Compartment.
• Make sure the Dust Compartment is closed before re-install.
• Re-install the Dust Compartment to the original location on the appliance.
Pasang semula Bekas Habuk.
• Pastikan Bekas Habuk ditutup sebelum pasang semula.
• Pasang semula Bekas Habuk di tempat asal pada produk.
การติดตังกล่องเก็บฝุ่ นกลับเข ้าทีเดิมอีกครัง
• ต ้องแน่ใจว่า กล่องเก็บฝุ่ นปิ ดสนิทก่อนการติดตังกล่องเก็บฝุ่ นกลับเข ้าทีเดิมอีกครัง
• ติดตังกล่องเก็บฝุ่ นกลับเข ้าตําแหน่งเดิมบนเครืองดูดฝุ่ น
How to operate / Cara pengendalian
วิธใี ช้เครือง / ợ䒌㔝㰹

愱㔔⫭塁昪⟙䘶Ɂ
• ⚌愱㔔⫭塁昪⟙䘶ṉ↱濇娯䠞ὁ昪⟙䘶ⵖ敀擭Ɂ
• 愱㔔⫭塁昪⟙䘶↔⌃Ừ䗨ằ仒Ɂ
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MAINTENANCE
PENYELENGGARAAN
วิธก
ี ารบํารุงร ักษาเครืองดูดฝุ่น
䴑ὒ㔝㰹
■ Before starting maintenance, switch off the power supply and disconnect the Plug from the socket outlet.
Sebelum memulakan penyelenggaraan, matikan bekalan kuasa dan cabut Palam dari salur keluar soket.
ก่อนเริมทําการบํารุงรักษา ปิ ดสวิตซ์และถอดปลักออกจากทีเสียบปลัก
䴑ὒ䒆␥↱濇敀㋭晟㷴濇㈸⅞㌶枑Ɂ
Full Capture Nozzle/Floor Nozzle (Inspect once a month.)
• Fiber waste and hair strands which accumulated in Full Capture Nozzle/Floor Nozzle can reduce the
suction power of appliance.
• Inspect once a month.
Using an old tooth brush or similar tools, clean any dirt or lint from the brush, roller and etc. Cut off any
carpet pile and lint entangled at the roller shaft with a pair of scissors.
* Toothbrush is not provided.
Muncung Penyedut Penuh/Muncung Lantai (Periksa sebulan sekali.)
• Habuk gentian dan gumpalan rambut yang terkumpul di dalam Muncung Penyedut Penuh/Muncung Lantai boleh
mengurangkan kuasa sedutan produk.
• Periksa sebulan sekali.
Gunakan berus gigi yang lama atau alat yang hampir sama untuk membersihkan apa-apa kekotoran atau benang
kusut daripada berus, roda dll. Potong setiap tumpukan karpet dan benang kusut di aci roda dengan gunting.
* Berus gigi tidak disediakan.
หัวดูดฝุ่นดีไซน์พิเศษ/หัวดูดพื้น (ตรวจสอบเครื่องเดือนละครั้ง)
• เศษเส้นใยและเส้นผมที่สะสมอยู่ในหัวดูดฝุ่นดีไซน์พิเศษ/หัวดูดพื้นอาจทําให้เครื่องมีแรงดูดฝุ่นลดลง
• ตรวจสอบเครื่องเดือนละครั้ง
โดยใช้แปรงสีฟันใช้แล้วหรือวัสดุที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ทําความสะอาดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองอ
อกจากแปรงดูดฝุ่นตัดชายพรมและเส้นใยที่พันรอบๆแกนลูกกลิ้งด้วยกรรไกร
* ไม่ได้ให้แปรงสีฟันมาด้วย
㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘!)㬳Ὧ㙬㨆㝉ᵤ㪅Ɂ*
• ⣦㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘ᶑ⪼㙭䷺䴑⛧⚢ㅺ㬿橒濇↫⭫㙧斱Ẳ⎜⟙◌䗨⎜⇿Ɂ
• 㬳Ὧ㙬㨆㝉ᵤ㪅Ɂ
⭫渳斨⚌↛⪴⌮庉幜ᵮ䗨㠭刕䴾䳌䪭濇䒌兮䆽↛䪭㵩旈Ɂ!ợ䒌⇎ⅤⅫ㔛ṟẹ䱢䷳⚌庉幜䗨
⚔㭓䳌⏰䘒㠭Ɂ
*!ᵱ㌴ỿ䆽↛Ɂ

Main unit and accessories / Unit utama dan aksesori / ต ัวเครือง และอุปกรณ์เสริม / ᶟ樸⏰悱Ṛ
•!Wipe with a soft and damped cloth.
Lap dengan kain lembut yang lembap.
เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ํา
䒌ⵧ㳜㮘濇㑔ᷢ⻰㑊㉑Ɂ

ั
/ ㎼壥
Note / Nota / ข้อสงเกต
• Never clean the unit using chemicals such as benzene, paint, thinner or alcohol. They will result in cracking and
discoloration.
Jangan bersihkan unit ini dengan bahan kimia seperti benzena, cat, pencair atau alkohol. Ia akan menyebabkan
keretakan dan pelunturan warna.
อย่าเช็ดตัวเครืองด ้วยสารเคมีเช่น เบนซีน, ทินเนอร์ หรือ แอลกอฮอล์ อาจทําให ้เกิดรอยแตกหรือสีเคลือบซีดลง
ᵱợ䒌㱻⇵ɀ㯡㰝ɀ䥤愯⇵ɀ悶䰢䪭㵩㱻ᶟ樸Ɂ⎊↫濇⍓兘堦䱯⏰嫮凖Ɂ
• Never dry the unit using hot air (from a hair dryer etc). This will cause deformation.
Jangan keringkan unit ini dengan udara panas (daripada pengering rambut dll). Ini akan mengakibatkan perubahan
bentuk.
อย่าเป่ าตัวเครืองด ้วยลมร ้อน (เช่น จากเครืองเป่ าผม) จะทําให ้เครืองได ้รับความเสียหาย
ᵱ⍓ợ䒌䄕栌⎝ᷢ)⣦⎝栌㧃䪭*Ɂ⎊↫濇⍓兘嫮⻆Ɂ
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Filter / Penapis / แผ่นกรอง / 㽢䴖
Remove the Dust Compartment. (Refer details on page 15)
Keluarkan Bekas Habuk. (Rujuk butiran pada muka surat 15)
ถอดกล่องเก็บฝุ่ นออก (อ ้างอิงรายละเอียดใน หน ้า 15)
⌺⅞昪⟙䘶Ɂ)娯⌧佧䪐!15 来*
2 Remove the Filter from unit and the Sponge Filter from Dust Compartment.
Keluarkan Penapis dari unit dan Penapis Span dari Bekas Habuk.
ถอดไส ้กรองออกจากเครือง และถอดไส ้กรองฟองนํ าออกจากกล่องเก็บฝุ่ น
Ḳᶟặᶑ⌺⅞徲㽢䴖⏰昪⭼䘶ᶑ⌺⅞㳛乙㽢䴖Ɂ
3 Shake, then wash it with water. Soak the Filter and the Sponge Filter in water, squeeze the water out, then hang
it in a shady spot until it is completely dry.
Goncangkan dan cucinya dengan air. Rendam Penapis dan Penapis Span di dalam air, perah untuk mengeluarkan air, kemudian gantungnya di tempat teduh sehingga ia betul-betul kering.
เขย่าแล ้วล ้างด ้วยนํ าเปล่า แช่ไส ้กรองและไส ้กรองฟองนํ าในนํ า บีบนํ าออกจากนันแขวนไว ้ในทีร่มจนกว่าจะแห ้ง
㍺≟濇䂚⻰䒌㮘㵩㱻Ɂ⚌㮘ᶑ㳜㱻徲㽢䴖⏰㳛乙㽢䴖濇㮘㑄⅞濇㒢⚌旔㴠喹濇䙘兗⫰栌ᷢɁ
4 Install the Filter, Sponge Filter and Dust Compartment to the original location. (Refer details on page 17)
Pasang Penapis, Penapis Span dan Bekas Habuk di tempat asal. (Rujuk butiran pada muka surat 17)
ติดตังไส ้กรอง ไส ้กรองฟองนํ า และกลุอ
่ งเก็บฝุ่ นเข ้าในตําแหน่งเดิม (อ ้างอิงรายละเอียดใน หน ้า 17)
⭫徲㽢䴖ɀ㳛乙㽢䴖⏰昪⟙䘶⫭塁兗⌃Ừ䗨ằ仒Ɂ)娯⌧佧䪐!17 来*
1

ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• Do not wash the Filters in a washing machine, wring it out, or dry it in a clothes dryer. This can cause the Filters to shrink
and result in dirt getting into the motor and damaging it.
Jangan basuh Penapis dalam mesin pembasuh, memulas, atau mengeringkannya dengan menggunakan pengering baju.
Ini boleh menyebabkan Penapis mengecut dan mengakibatkan kotoran menyelit ke dalam motor dan merosakkannya.
ห ้ามล ้างไส ้กรองด ้วยเครืองซักผ ้า ห ้ามบิด หรืออบด ้วยเครืองอบแห ้งอาจทําให ้ไส ้กรองหดตัว ฝุ่ นละอองอาจหลุดเข ้าไปในมอเตอร์และ
เป็ นผลทําให ้มอเตอร์เสียหายได ้
㽢䴖ᵱ䒌㱻埇㧃㱻濇᷃ᵱ㍷㱻濇㙘ᵱ䒌⎝栌㧃䄕栌栌ᷢɁ!彽⍓⭲兘㽢䴖㒚䶒濇㿔⟙徖椐徸ᶑ濇径ㅴ㒩昀
• Make sure the Filters are inserted correctly to avoid dust from entering motor compartment.
Pastikan Penapis dimasukkan dengan betul untuk mengelakkan habuk memasuki ke dalam motor.
โปรดแน่ใจว่าได ้ใส่แผ่นกรองอย่างถูกต ้องเพือหลีกเลียงมิให ้ฝุ่ นเข ้าไปในกล่องมอเตอร์
娯䠞ὁ㽢䴖ⵖ㫇䠞䗨仒濇ṉ忣₱㿔⟙徖椐徸ᶑɁ
Sponge Filter
Penapis Span
ไส ้กรองฟองนํ า
㳛乙㽢䴖

2

3

Filter
Penapis
แผ่นกรอง
㽢䴖

When required / Apabila perlu
คําแนะนําเพิมเติม / 晤壥㖦
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Curtain Nozzle / Muncung Langsir / ห ัวดูดผ้าม่าน / 䧻䮢䒌⎜▘
• Wash the Curtain Nozzle with water and dry it until it is
completely dry.
Basuh Muncung Langsir dengan air dan keringkan
sepenuhnya.
ล ้างหัวดูดผ ้าม่านด ้วยนํ าและเช็ดให ้แห ้ง
䒌㮘㵩㱻䧻䮢䒌⎜▘濇䂚⻰⫰㗢ᷢɁ
ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
• Do not disassemble the Curtain Nozzle.
Jangan pisahkan bahagian Muncung Langsir.
อย่าถอดประกอบหัวดูดผ ้าม่าน

ᵱ㈪奇䧻䮢䒌⎜▘Ɂ

Precaution / Langkah-langkah keselamatan / ข้อควรระว ัง / 杴斖㌎㔡

FU

• Do not use the appliance to suck up liquid or wet dust.
Jangan gunakan produk untuk menyedut cecair atau
habuk basah.
อย่าใช ้เครืองดูดฝุ่ นดูดของเหลวหรือฝุ่ นผงทีเปี ยกนํ า
娯≣⎜㮘ɀㅺ佩⎏㙭㮘ṡ䗨⟙✧Ɂ

PTU
CA
LL NOZZLE
RE

Liquid
Cecair
ของเหลว
㮘ṡ
* Floor Nozzle might be different from illustration.
Muncung Lantai mungkin berbeza daripada ilustrasi.
หัวดูดพืนอาจแตกต่างไปจากภาพทีแสดงประกอบ
⚔㛣⎜▘⍓偡八♺䆫ㆤ䢞ᵱ⍰Ɂ
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Filter Care / Penjagaan Penapis / การดูแลรักษาแผ่นกรอง / 㽢◌ὁ桮
HEPA Exhaust Filter or Normal Exhaust Filter is installed on the rear side of the appliance. This Filter retains any
small dust particles which may be present in the expelled air. It is advisable to change the HEPA Exhaust Filter
or Normal Exhaust Filter every year. Do not wash the HEPA Exhaust Filter or Normal Exhaust Filter to avoid
damaging it. To take out the HEPA Exhaust Filter or Normal Exhaust Filter, hold the Filter Case and pull it out.
Penapis Ekzos HEPA atau Penapis Ekzos Normal dipasang pada bahagian belakang produk.Penapis ini mengumpul sebarang partikel habuk kecil yang tersingkir di ruang udara. Anda dinasihatkan untuk menukar Penapis
Ekzos HEPA atau Penapis Ekzos Normal setiap tahun. Jangan basuh Penapis Ekzos HEPA atau Penapis Ekzos
Normal untuk mengelakkannya daripada rosak. Untuk menanggalkan Penapis Ekzos HEPA atau Penapis Ekzos
Normal, pegang Bekas Penapis dan tariknya keluar.
แผ่นกรองไอเสียมาตรฐาน HEPA หรือแผ่นกรองไอเสียตามปกติจะติดตังอยูบ
่ นด ้านหลังของตัวเครือง แผ่นกรองนีจะเก็บเศษ
ฝุ่ นขนาดเล็กทีอาจอยูใ่ นลมทีปล่อยออก คุณควรเปลียนแผ่นกรองไอเสียมาตรฐาน HEPA หรือแผ่นกรองไอเสียตามปกติทก
ุ ปี
อย่าล ้างแผ่นกรองไอเสียมาตรฐาน HEPA หรือแผ่นกรองไอเสียตามปกติเพือหลีกเลียงมิให ้เกิดความเสียหาย หากต ้องการเอา
แผ่นกรองไอเสียมาตรฐาน HEPA หรือแผ่นกรองไอเสียตามปกติออก ให ้จับทีกรอบแผ่นกรองแล ้วดึงออก
IFQB!㋶㒢㽢䴖ㅺ㗒彾㋶㒢㽢䴖⫭塁⚌䒆␥䗨⻰ῘɁ彽䦒㽢䴖偡徲㽢⍓偡⅞䍢⚌㋶㒢䧞㮇ᶑ䗨⭳㿔⟙枪䯶Ɂ嫔㬳
ⷘ㙘㌿ᵤ㪅!IFQB!㋶㒢㽢䴖ㅺ㗒彾㋶㒢㽢䴖Ɂᵱ㵩㱻!IFQB!㋶㒢㽢䴖ㅺ㗒彾㋶㒢㽢䴖濇ṉ₱⭱⃚径ㅴ㍱⡂Ɂ⣦
壥㉣⅞!IFQB!㋶㒢㽢䴖ㅺ㗒彾㋶㒢㽢䴖濇⍓㍅ẳ徲㽢䘶濇ᶊ⭫⃚㈭⅞Ɂ

1

2

Filter Case
Bekas Penapis
กรอบแผ่นกรอง
徲㽢䘶

2

1

Normal Exhaust Filter
Penapis Ekzos Normal
แผ่นกรองไอเสียตามปกติ
㗒彾㋶㒢㽢䴖
MC-CL573, MC-CL571 (all except Malaysia)
MC-CL573, MC-CL571 (semua kecuali Malaysia)
MC-CL573, MC-CL571 (สําหรับทุกคนยกเว ้น
มาเลเซีย)
⍎斴!MC-CL573!⏰!MC-CL571!)⍎忍䒌㔠⭱㔠
ㆤ㙭䗨濇椐Ừ壣Ḃ旈⡺*

MC-CL575, MC-CL573 (Malaysia only)
MC-CL575, MC-CL573 (Malaysia sahaja)
MC-CL575 และ MC-CL573 (ในมาเลเซีย เท่านัน)
⍎斴!MC-CL575!⌮!MC-CL573!)椐Ừ壣Ḃ⚔⊤
⛯嗃*

When required / Apabila perlu
คําแนะนําเพิมเติม / 晤壥㖦

HEPA Exhaust Filter
Penapis Ekzos HEPA
แผ่นกรองไอเสียมาตรฐาน HEPA
HEPA!㋶㒢㽢䴖

Close the Filter Case until a click sound.
Tutup Bekas Penapis sehingga bunyi
klik kedengaran.
ปิ ดกรอบตัวกรองจนกระทังมีเสียงคลิก
启ᵮ徲㽢䘶濇䙘↔ⓤ◷俖Ɂ
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BEFORE REQUESTING SERVICE
SEBELUM MEMBUAT PERMINTAAN SERVIS
การแก้ไขเบืองต้น เมือเกิดปัญหาในการใชง้ าน
壥㮦㙱∽↱

WARNING / AMARAN / คําเตือน / 嫊⎮
Electric Shock or Personal Injury Hazard
Bahaya Kejutan Elektrik atau Kecederaan Individu
อ ันตรายจากการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็ อต
奜晟ㅺὯḞ⌻‛⋕明
Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the appliance.
Failure to do so could result in electric shock or personal injury from appliance suddenly starting.
Putuskan bekalan elektrik sebelum menyelenggara atau membersihkan produk.
Kegagalan melakukan sedemikian akan mengakibatkan kejutan elektrik atau kecederaan individu
yang disebabkan oleh produk beroperasi secara tiba-tiba.
ถอดปลกไฟออกก่
ั
อนทีจะทําความสะอาด หรือดูแลร ักษาเครืองดูดฝุ่น
ั
าให้เกิดไฟฟ้าช็ อต หรือเกิดการบาดเจ็บเมือเริมใชเ้ ครืองดูดฝุ่น
ไม่เช่นนนอาจทํ
㵩䍪ㅺ䴑ὒ䒆␥ᶯ↱濇敀㋭晟㷴Ɂ剉㚎偡ἁ⼎㉫䢞㐱Ề濇䧥䂚擯Ⓑ䒆␥⭫径ㅴ奜晟ㅺὯḞ⌻‛Ɂ
Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than
those described in this Operating Instructions, should be performed by an authorised service representative.
Semak carta ini untuk mendapatkan penyelesaian sendiri bagi masalah kecil pengendalian. Apa-apa servis
yang diperlukan, selain yang diterangkan dalam Buku Panduan ini, hendaklah dilakukan oleh Pusat Servis yang
bertauliah.
ให ้ตรวจสอบตารางนีเพือหาวิธแ
ี ก ้ไขด ้วยตนเองสําหรับปั ญหาด ้านการทํางานเพียงเล็กน ้อย หากจําเป็ นต ้องเข ้ารับการบริการ
นอกเหนือจากทีได ้อธิบายไว ้ในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนี ควรให ้ศูนย์บริการทีเป็ นตัวแทนของพานาโซนิคเป็ นผู ้ดําเนินการ
㨆攖㫈♺埌ᶊ㇢⅞幹⼒䗨⾋偡䗨⒳枰ᶊ兎垰奇㯞䗨㔝㰹Ɂ
旈ᷪⵖ䳷姗彔䗨㐱Ề娐㕲⡺濇⃚⫧䴑ὒ㙱∽濇恡⼩杬䳷䒕㋬㩮䗨㙱∽ṇ埌喹䍪Ɂ

PROBLEM
MASALAH
ปัญหา
䔫䈤

POSSIBLE CAUSES
PUNCA-PUNCA YANG MUNGKIN
สาเหตุ
⍓偡䗨⌃♄

POSSIBLE SOLUTION
PENYELESAIAN YANG MUNGKIN
วิธก
ี ารแก้ไข
奇℗㔝㰹

Appliance does not
operate.
Produk tidak berfungsi.
เครืองดูดฝุ่นไม่ทา
ํ งาน
䒆␥ᵱ偡㐱ỀɁ

1. Unplugged at socket outlet.
Palam tidak dipasang pada salur keluar
soket.
ไม่ได ้เสียบปลักไฟ
㌶枑㰅㙭㌶晟Ɂ

1. Plug in firmly, turn on appliance.
Pasangkan Palam dengan ketat, hidupkan
produk.
เสียบปลักไฟให ้แน่น เปิ ดเครืองดูดฝุ่ น
䧍♞䗨㌶ᵮ㌶枑濇擯Ⓑ䒆␥Ɂ

Poor job of dirt pick-up.
Kerja-kerja pembersihan
yang tidak memuaskan.
ไม่มป
ี ระสิทธิภาพในการ
ดูดสิงสกปรก
㯅✆ᵱ偡堏⎜峛Ɂ

1. Full or clogged Dust Compartment.
Bekas Habuk yang penuh atau tersumbat.
กล่องเก็บฝุ่ นอุดตัน หรือเต็ม
昪⟙䘶䘿㹣ㅺ➙⟂Ɂ

1. Empty the Dust Compartment.
Kosongkan Bekas Habuk.
ทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่ น
㵩䧞昪⟙䘶Ɂ

2. Check for clogs and clean it up.
2. Clogged Nozzle or Curved Wand/
Periksa mana-mana yang tersumbat dan
Ergonomic Handle or Metal Telescopic
bersihkannya.
Wand/Metal Wand/Plastic Wand or Hose.
ตรวจสอบการอุดตันและทําความสะอาด
Muncung atau Paip Melengkung/
㨆㝉➙⟂ᶊ㵩䍪Ɂ
Pemegang Ergonomik atau Paip
Teleskopik Logam/Paip Logam/Paip Plastik
atau Hos yang tersumbat.
หัวดูดหรือท่อโค ้ง/ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์
หรือท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะ/ท่อโลหะ/ท่อ
พลาสติก หรือสายดูดทีอุดตัน
⎜▘ㅺ⺲䬅0䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨ㅺ愵⯐兎
䒕ẜ䶒䙘䬅0愵⯐䬅0➵億䬅ㅺ⎜⟙䬅➙⟂Ɂ
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Poor job of dirt pick-up.
Kerja-kerja pembersihan
yang tidak memuaskan.
ไม่มป
ี ระสิทธิภาพในการ
ดูดสิงสกปรก
㯅✆ᵱ偡堏⎜峛Ɂ

3. Hose not fully inserted.
Hos tidak dimasukkan dengan betul.
ใส่สายดูดไม่เข ้าที
⎜⟙䬅㰅㙭⫰㌶䧍Ɂ

3. Check Hose connection.
Periksa sambungan Hos.
ตรวจสอบการต่อท่อ
㨆㝉⎜⟙䬅徇㌉Ɂ

4. Dirty Filters or Pre-Filter clogged.
Penapis kotor atau Prapenapis tersumbat.
แผ่นกรองสกปรกหรือตัวกรองหยาบเกิดการอุด
ตัน
㽢䴖樓樶ㅺ↱仒㽢䴖➙⟂Ɂ

4. Clean the Filters or Pre-Filter.
Bersihkan Penapis atau Prapenapis.
ทําความสะอาดทีแผ่นกรองหรือตัวกรองหยาบ
㵩㱻㽢䴖↱仒㽢䴖Ɂ

Appliance stops during
1. Full or clogged Dust Compartment.
1. Empty the Dust Compartment.
operation.
Bekas Habuk yang penuh atau tersumbat.
Kosongkan Bekas Habuk.
Produk berhenti semasa
กล่องเก็บฝุ่ นอุดตัน หรือเต็ม
ทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่ น
berfungsi.
昪⟙䘶䘿㹣ㅺ➙⟂Ɂ
㵩䧞昪⟙䘶Ɂ
เครืองหยุดระหว่างใชง้ าน
2. Check for clogs and clean it up.
2. Clogged Nozzle or Curved Wand/
徯庭ᶑ䒆␥῀庭Ɂ
Periksa mana-mana yang tersumbat dan
Ergonomic Handle or Metal Telescopic
bersihkannya.
Wand/Metal Wand/Plastic Wand or Hose.
ตรวจสอบการอุดตันและทําความสะอาด
Muncung atau Paip Melengkung/
㨆㝉➙⟂ᶊ㵩䍪Ɂ
Pemegang Ergonomik atau Paip
Teleskopik Logam/Paip Logam/Paip Plastik
atau Hos yang tersumbat.
หัวดูดหรือท่อโค ้ง/ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์
หรือท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะ/ท่อโลหะ/ท่อ
พลาสติก หรือสายดูดทีอุดตัน
⎜▘ㅺ⺲䬅0䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨ㅺ愵⯐兎
䒕ẜ䶒䙘䬅0愵⯐䬅0➵億䬅ㅺ⎜⟙䬅➙⟂Ɂ

Supply Cord won’t
retract
completely.
Kord Kuasa tidak dapat
digulung sepenuhnya.
สายไฟไม่มว้ นกล ับ
徯庭ᶑ䒆␥῀庭Ɂ

3. Unplug appliance, allow to cool and Safety
Device will reset itself (Wait about 60
minutes).
Cabut Palam, biarkan sejuk dan Peranti
Keselamatan akan kembali normal dengan
sendirinya (Tunggu selama 60 minit).
ถอดปลักเครืองดูดฝุ่ นออก ปล่อยให ้เครืองเย็นตัว
ป้ องกันความร ้อนจะรีเซ็ตการทํางานโดยอัตโนมัต ิ
(รอประมาณ 60 นาที)
㈸ᵯ䒆␥䗨㌶枑ᶊ嫷⫧ℛ⋟Ɂ
⫭塁仒⭫兎垰愱㔔妑⫾濃䪭⢋䱨 60 Ⅺ捼濄Ɂ

1. Supply Cord has rewinded unevenly.
Kord Kuasa tidak digulung dengan rapi.
สายไฟม ้วนไม่สมําเสมอ
晟㷴䴾ᵱ⚫埅⚔䷳䷂Ɂ

1. Pull it out two or three meters and wind it up
again.
Tariknya keluar dua atau tiga meter dan
gulungnya semula.
ดึงสายไฟออกมาสองถึงสามเมตร และม ้วนกลับ
เข ้าไปใหม่อก
ี ครัง
㈭⅞ᷰㅺᵭ⮞擛濇嫷⫧ὶ㋖Ɂ

2. Supply Cord is twisted.
Kord Kuasa terbelit.
สายไฟบิดงอ
晟㷴䴾堏㇑㙖Ɂ

2. Repeatedly pull out and wind up the Supply
Cord while pressing the Cord Rewind Button
(do not use excessive force when pulling the
Supply Cord out).
Tarik keluar dan gulung Kord Kuasa berulang
kali sambil menekan Butang Penggulung
Kord (jangan menarik keluar Kord Kuasa
dengan terlalu kuat).
ดึงสายไฟออกและม ้วนกลับเข ้าไปซําๆ กันหลาย
รอบ ขณะกดปุ่ มม ้วนสายกลับ
(ห ้ามใช ้แรงมากเกินไปเมือดึงสายไฟออกมา)
䓚㉭⠷晟䴾㒚♂㉭慹濇愱⼍㈸⅞⏰ὶ㋖晟㷴䴾
)䓚㈸ᵯ晟㷴䴾㖦Ⅻ≣⢎䒌⇿濄Ɂ

When required / Apabila perlu
คําแนะนําเพิมเติม / 晤壥㖦

3. Safety Device tripped.
Peranti Keselamatan berfungsi.
ตัวป้ องกันความร ้อนดีดกลับ
⫭塁仒•佟Ɂ
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Secondary Filter
detached during
cleaning the Dust
Compartment.
Penapis Sekunder
terpisah semasa
membersihkan Bekas
Habuk.
แยกส่วนของแผ่นกรองต ัว
รองออกแล้วทําความ
สะอาดฝุ่น
㵩䍪昪⟙䘶㖦濇㈪旈㪅壥
㽢◌Ɂ

1. Secondary Filter hook dislocated after
certain force applied.
Cangkuk Penapis Sekunder tercabut
selepas daya tertentu digunakan.
ปลดล็อกแผ่นกรองตัวรองออกด ้วยการขยับ
เพียงเล็กน ้อย
㪅壥㽢◌⚌ᵤ⫾䗨⌻⇿ᵯ傏䬤Ɂ

1. Reassemble the Secondary Filter.
Pasangkan semula Penapis Sekunder.
ประกอบแผ่นกรองตัวรองเข ้าไปทีเดิม
愱䲨㪅壥㽢◌Ɂ

Secondary Filter
Penapis Sekunder
แผ่นกรองตัวรอง
㪅壥㽢◌

1

2

Press by thumb.
Tekan dengan
ibu jari.
กดโดยใช ้นิวหัว
แม่มอ
ื
䒌㈫㉫㉭ᵯɁ

If the problem remains after checking.
Jika masalah masih berterusan
selepas pemeriksaan.
หลังจากเช็คแล ้วยังมีปัญหาอยู่
㨆㝉⻰ḱ㙭䓔Ɂ

Return the appliance (with the Hose, Metal Telescopic Wand/Metal
Wand/Plastic Wand and Full Capture Nozzle/Floor Nozzle) to the
store where you purchased it or please consult with an authorised
Service Centre.
Do not attempt to repair it by yourself.
Kembalikan produk tersebut (bersama dengan Hos, Paip Teleskopik
Logam/Paip Logam/Paip Plastik dan Muncung Penyedut Penuh/
Muncung Lantai) ke stor di tempat anda membelinya atau sila
dapatkan nasihat daripada Pusat Servis yang berdaftar.
Jangan cuba membaikinya sendiri.
ส่งคืนตัวเครือง (พร ้อมสายดูด ท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะ/ท่อโลหะ/ท่อ
พลาสติก และหัวดูดฝุ่ นดีไซน์พเิ ศษ/หัวดูดพืน) กลับไปทีร ้านค ้าทีคุณสังซือ
หรือโปรดปรึกษาศูนย์บริการทีได ้รับอนุญาต
มาอย่าพยายามซ่อมเครืองด ้วยตนเอง
娯⭫⎜⟙◌濃ṉ⌮⎜⟙䬅ɀ愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅0愵⯐䬅0➵億䬅⏰㊹䋖
⎜▘0⚔㛣⎜▘濄Ḉ忨↔「屠尛㫈䒆␥䗨ⷻ扎ㅺ⍵姱⍓䗨㙱∽ᶑ⼧㝉
姆Ɂ
Ⅻ≣兎垰㈪奇ɀὒ䍪Ɂ
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ั
Note / Nota / ข้อสงเกต
/ ㎼壥
■ During operation, the temperature of the body unit, Supply Cord and Plug may increase to a certain degree.
This is normal.
Semasa operasi, suhu unit badan Kord Kuasa dan Palam mungkin meningkat ke tahap tertentu. Ini adalah
perkara biasa.
ขณะใช ้งาน อุณหภูมท
ิ ตั
ี วเครือง สายไฟ และปลักไฟ อาจสูงขึน ซึงถือเป็ นเรืองปกติ
徯庭ᶑ濇㙭㖦ᶟ樸ɀ晟㷴䴾ɀ㌶枑䗨㸏⸊㌴樼濇彽ᶊ曂䓔Ɂ

Safety Device / Peranti Keselamatan / อุปกรณ์เพือความปลอดภ ัย / ⫭塁´
When the Safety Device is activated / Apabila Peranti Keselamatan diaktifkan /
เมืออุปกรณ์เพือความปลอดภ ัยทํางาน / 䓚⫭塁仒Ⓝ∹
The Safety Device is activated and the motor stops in order to prevent overheating of the motor when:
• The appliance is operated continuously with a full Dust Compartment.
• Garbage is clogging the Full Capture Nozzle/Floor Nozzle, Curved Wand/Ergonomic Handle, Metal Telescopic Wand/Metal
Wand/Plastic Wand or Hose.
• The appliance is operated for long periods with an obstructed intake or exhaust.
Peranti Keselamatan diaktifkan dan motor akan berhenti untuk mencegah pemanasan melampau apabila:
• Produk dikendalikan secara berterusan dengan Bekas Habuk yang penuh.
• Sampah menyumbat Muncung Penyedut Penuh/Muncung Lantai, Paip Melengkung/Pemegang Ergonomik, Paip
Teleskopik Logam/Paip Logam/Paip Plastik atau Hos.
• Produk dikendalikan dalam tempoh yang lama dengan saluran atau ekzos yang terhalang.
ระบบจะเปิ ดใช ้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยและมอเตอร์หยุดทํางาน เพือป้ องกันมิให ้มอเตอร์ร ้อนมากเกินไปเมือ:
• เครืองทํางานกับกล่องเก็บฝุ่ นทีเต็มแล ้วอย่างต่อเนือง
• ขยะทีอุดหัวดูดฝุ่ นดีไซน์พเิ ศษ/หัวดูดพืน ท่อโค ้ง/ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์ ท่อดูดปรับระดับได ้แบบโลหะ/ท่อโลหะ/ท่อพลาสติก หรือ
สายดูด
• เครืองทํางานกับตัวดูดอากาศหรือดูดฝุ่ นเข ้าทีอุดตันอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน
⅞䍢ᵯⅻ〩㰥㖦濇⫭塁仒⭫堏Ⓝ∹濇ᵸ椐徸⭫῀㫆徯垰濇ṉ斖㫆椐徸徲䄕濕
• ⚌昪⟙䬕塁㹣㖦ḱ䷠䷰徯垰晟◌Ɂ
• ⛧⚢➙⟂ᷪ㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘ɀ⺲䬅0䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨ɀ愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅0愵⯐䬅0➵億䬅ㅺ⎜⟙䬅!Ɂ
• ⚌徖㮇⍇ㅺ㋶㮇⍇堏➙⟂䗨〩㰥ᵯ擛㖦擷ợ䒌晟◌Ɂ

What to do / Perkara yang perlu dilakukan / สิงทีควรทํา / 喹䍪㔝㰹
Empty the Dust Compartment or remove the obstruction in the Full Capture Nozzle/Floor Nozzle, Curved Wand/Ergonomic
Handle, Metal Telescopic Wand/Metal Wand/Plastic Wand or Hose.
Kosongkan Bekas Habuk atau keluarkan halangan di dalam Muncung Penyedut Penuh/Muncung Lantai, Paip Melengkung/
Pemegang Ergonomik, Paip Teleskopik Logam, Paip Logam/Paip Plastik atau Hos.
ทํากล่องเก็บฝุ่ นให ้ว่างเปล่าหรือขจัดสิงอุดตันทีอยูใ่ นหัวดูดฝุ่ นดีไซน์พเิ ศษ/หัวดูดพืน ท่อโค ้ง/ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์ ท่อดูดปรับระดับได ้
แบบโลหะ/ท่อโลหะ/ท่อพลาสติก หรือสายดูดออกไป
㵩䧞昪⟙䘶ㅺ䥟旈㊹䋖⎜▘0⚔㛣⎜▘ɀ⺲䬅0䪊⍬Ḟ樸ⵉ⫝̸䗨ㆯ㜨ɀ愵⯐兎䒕ẜ䶒䙘䬅0愵⯐䬅0➵億䬅ㅺ⎜⟙䬅ᶑ䗨➙⟂
䇍Ɂ

้ ก
ี / 㪅ợ䒌㖦
When to use again / Masa produk boleh digunakan semula / เมือนํามาใชอ

When required / Apabila perlu
คําแนะนําเพิมเติม / 晤壥㖦

Wait about 60 minutes (depends on the surrounding temperature). The Safety Device will reset and you can use the
appliance again.
Tunggu selama 60 minit (bergantung pada suhu persekitaran). Peranti Keselamatan akan kembali normal
dan sedia untuk digunakan.
รอประมาณ 60 นาที (ขึนอยูก
่ บ
ั อุณหภูมริ อบๆ) อุปกรณ์เพือความปลอดภัยจะทําการรีเซ็ตเครือง และคุณจึงจะสามารถใช ้เครืองดูดฝุ่ นได ้อีก
ครัง
娯䪭⻩!71!Ⅺ捼)㞝㐾⏌♱㸏⸊佰㙭ㆤᵱ⍰*濇ὁ⫭塁仒⭫㙧愱仒濇⎜⟙◌ἣ⍓㪅ợ䒌Ɂ
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SPECIFICATIONS
SPESIFIKASI
ข้อมูลจําเพาะ
壳㞠
MODEL NO.

MC-CL575

MC-CL573

MC-CL571

220 - 240 V
50 Hz
230 - 240 V
50 Hz (For Singapore only)
240 V
50 Hz (For Malaysia only)

POWER SOURCE

INPUT POWER (MAX)

2000 W
(For Hong Kong:
1700 - 2000 W)

1800 W
(For Hong Kong:
1600 - 1800 W)

1600 W
(For Hong Kong:
1350 - 1600 W)

INPUT POWER (IEC)

1500 - 1800 W
(For Singapore:
1700 - 1800 W)
(For Malaysia: 1800 W)

1400 - 1600 W
(For Singapore:
1500 - 1600 W)
(For Malaysia: 1600 W)

1200 - 1450 W
(For Singapore:
1300 - 1450 W)
(For Malaysia: 1450 W)

POWER SWITCH

BODY

AUTOMATIC CORD REWIND

YES

DUST CAPACITY

2.2 L

CORD LENGTH

5.0 m

NET WEIGHT (approx.)

5.1 kg

4.9 kg

DIMENSIONS (H x W x L)
(approx.)

NO. MODEL

250 mm x 267 mm x 400 mm

MC-CL575

KUASA INPUT (IEC)

MC-CL573

2000 W
(Untuk Hong Kong:
1700 - 2000 W)

1800 W
(Untuk Hong Kong:
1600 - 1800 W)

BADAN

PENGULUNG KORD
AUTOMATIK

YA

KAPASITI HABUK

2.2 L

PANJANG KORD

5.0 m

UKURAN (T x L x P)
(anggaran)

1600 W
(Untuk Hong Kong:
1350 - 1600 W)

1500 - 1800 W
1400 - 1600 W
1200 - 1450 W
(Untuk Singapura:
(Untuk Singapura:
(Untuk Singapura:
1700 - 1800 W)
1500 - 1600 W)
1300 - 1450 W)
(Untuk Malaysia: 1800 W) (Untuk Malaysia: 1600 W) (Untuk Malaysia: 1450 W)

SUIS KUASA

BERAT BERSIH (anggaran)

MC-CL571

50 Hz
220 - 240 V
230 - 240 V
50 Hz (Untuk Singapura sahaja)
240 V
50 Hz (Untuk Malaysia sahaja)

SUMBER KUASA

KUASA INPUT (MAKS)

4.8 kg

5.1 kg

4.9 kg

4.8 kg

250 mm x 267 mm x 400 mm
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รห ัสรุน
่

MC-CL575

MC-CL573

MC-CL571

50 Hz
220 - 240 V
230 - 240 V
50 Hz (เฉพาะสิงคโปร์เท่านัน)
240 V
50 Hz (เฉพาะมาเลเซียเท่านัน)

แหล่งพล ังงาน

กําล ังไฟฟ้าเข้า (สูงสุด)

2000 วัตต์
(สําหรับฮ่องกง:
1700 - 2000 วัตต์)

1800 วัตต์
(สําหรับฮ่องกง:
1600 - 1800 วัตต์)

1600 วัตต์
(สําหรับฮ่องกง:
1350 - 1600 วัตต์)

กําล ังไฟเข้า (IEC)

1500 - 1800 วัตต์
(สําหรับสิงคโปร์:
1700 - 1800 วัตต์)
(สําหรับมาเลเซีย:
1800 วัตต์)

1400 - 1600 วัตต์
(สําหรับสิงคโปร์:
1500 - 1600 วัตต์)
(สําหรับมาเลเซีย:
1600 วัตต์)

1200 - 1450 วัตต์
(สําหรับสิงคโปร์:
1300 - 1450 วัตต์)
(สําหรับมาเลเซีย:
1450 วัตต์)

สวิตชไ์ ฟ

ตัวเครือง

ทีม้วนเก็บสายอ ัตโนม ัติ

มี

ความจุกล่องเก็บฝุ่น

2.2 ลิตร

ความยาวสายไฟ

5.0 เมตร

นําหน ัก (โดยประมาณ)

5.1 กิโลกรัม

4.9 กิโลกรัม

ขนาด (ส x ก x ย) (โดย
ประมาณ)

⛯嗃

250 มม x 267 มม x 400 มม

MC-CL575

府∃䋫濃IEC*

MC-CL573

2000 䑊
)棽㶓⚔⊤⭬䒌;!
1700 - 2000 䑊*

1800 䑊
)棽㶓⚔⊤⭬䒌;!
1600 - 1800 䑊*

㧃帏

晟䴾兎∹♂㋖

㖓

昪⟙愳

2.2 ⃐⊫

晟䴾擛⸊
⮞⭜)樼!Y!⭐!Y!擛*!)⢋䱨*

1600 䑊
)棽㶓⚔⊤⭬䒌;!
1350 - 1600 䑊*

1500 - 1800 䑊
1400 - 1600 䑊
1200 - 1450 䑊
(㔔∄⛅;!1700 - 1800 䑊) (㔔∄⛅;!1500 - 1600 䑊) )㔔∄⛅;!1300 - 1450!䑊*
)椐Ừ壣Ḃ;!1800 䑊*
)椐Ừ壣Ḃ;!1600 䑊)
)椐Ừ壣Ḃ;!1450 䑊)

晟㷴擯敀

㵌愱!)⢋䱨*

MC-CL571

220 - 240 ṳ䇝
50 峏䳖
230 - 240 ṳ䇝
50 峏䳖 濃⍎忍䒌㔠㔔∄⛅濄
240 ṳ䇝
50 峏䳖 濃⍎忍䒌㔠椐Ừ壣Ḃ濄

晟㷴

府∃䋫濃㙤⢋濄

4.8 กิโลกรัม

5.0 䯗
5.1 ⃐㔈

4.9 ⃐㔈

4.8 ⃐㔈

250 㭏䯗 x 267 㭏䯗 x 400 㭏䯗

When required / Apabila perlu
คําแนะนําเพิมเติม / 晤壥㖦
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