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ส�รบัญ

บร�ษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท�านเลือกเคร�่องทําความสะอาดระบบไอน้ําเอลว�ร�า (ELVIRA) 
รุ�น C5 น้ี มาเป�นเคร�อ่งมือช�วยทําความสะอาดในบ�านท�าน เคร�อ่งทําความสะอาดระบบไอนํ้า  
เอลว�ร�า เป�นอุปกรณ�ทําความสะอาดที่ไม�ต�องใช�สารเคมี มีประสิทธิภาพสูง ใช�งานง�าย  
แข�งแรงทนทาน เพ�่อความปลอดภัยในการใช�งาน โปรดอ�านคู�มือการใช�งานเล�มนี้จนเข�าใจ
ขั�นตอนการใช�งานเป�นอย�างดีก�อนเร�ม่ใช�งาน ควรใส�ใจเป�นพ�เศษต�อคําแนะนําเพ�อ่ความปลอดภัย 
และควรเก็บคู�มือสําหรับใช�อ�างอิงในภายหลัง

คําแนะนําเพ�่อความปลอดภัย 3 
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Special Features:
• Hygienic Cleaning with Hot Steam

• Powerful for Cleaning Heavy Stains

• Eco-Friendly: Fight with stains without 

 using chemical products

• Triple Safety Protection: Electric shock 

 protection, Safety valve and Children 

 security lock

• Practical and Useful
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คำ�แนะนำ�เพื่อคว�มปลอดภัย

1. ข้อควรระวังในการใช้งาน
•	 ผู้ใช้ควรเป็นผู้ใหญ่	ที่มีความเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี	และไม่ควรให้เด็กใช้งานโดยเด็ดขาด
•	 เมื่อเปิดสวิทช์แล้ว	อย่าปล่อยให้เครื่องทำางานโดยไม่มีผู้ดูแล	ควรตั้งไว้บนพื้นเรียบ	ไม่ควรตั้งไว้บนพื้นที่มี
	 ความลาดเอียง
•	 ห้าม	พ่นไอน้ำาไปยังคนหรือสัตว์เป็นอันขาด	และห้ามจับไอน้ำาที่พ่นออกมา
•	 ห้าม	ใช้งานเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	นอกเหนือจากการใช้งานที่แนะนำา
	 ในหนังสือคู่มือนี้เท่านั้น	ถ้าต้องการใช้กับวัสดุที่เปลี่ยนสภาพต่อความร้อนหรือความชื้นง่าย	ควรทดสอบ	
	 อย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน
•	 ห้าม	ทำาให้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	เกิดความเสียหาย
•	 ห้าม	ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟหรือใช้เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้
•	 ห้าม	เช็ด	หรือทำาความสะอาดช่องทางออกของไอน้ำา	สวิทช์	หรือส่วนต่างๆ	ของตัวเคร่ืองในขณะกำาลังใช้งาน
•	 หลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว	ควรปิดสวิทช์เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้	ก่อนถอดปลั๊ก	
•	 การถอดปลั๊ก	ควรถอดอย่างระมัดระวังและจับที่ตัวปลั๊กถอดออกโดยตรง	ไม่ควรดึงที่สายไฟ
•	 ไม่ควรทำาให้สายไฟหรือท่อไอน้ำาพันกัน	หรือทำาให้ดึงใช้งานยาก	ห้ามม้วนหรือดึงท่อไอน้ำาด้วยความรุนแรง
	 อย่างเด็ดขาด	และการเขย่าแรงๆ	อาจทำาให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
•	 เติมน้ำาดื่มที่สะอาดเท่านั้น	ห้าม	ใช้ผงซักฟอก	สารเคมี	หรือของเหลวอื่นๆ	เติมลงในหม้อต้ม	เพื่อป้องกัน
	 ระบบหัวฉีดอุดตัน
•	 หม้อต้มมีปริมาตร	1	ลิตร	แต่ควรเติมน้ำาไม่เกิน	0.75	ลิตร	เพื่อเหลือช่องว่างไว้กักเก็บไอน้ำา	ดังนั้นจึงควร
	 ตวงปริมาตรน้ำา	ไม่เกิน	0.75	ลิตร
•	 ควรดูแลหัวพ่นไม่ให้เกิดการอุดตัน	และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน
•	 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาก่อนการใช้งาน	
•	 ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	กำาลังไฟฟ้า	ระบบไฟบ้านหรืออุปกรณ์ที่ต้องการต่อพ่วง	ให้ตรงตาม
	 ความต้องการของเครื่องก่อนการใช้งาน
•	 เติมน้ำาดื่มที่สะอาดเท่านั้นในปริมาณไม่เกิน	750	มล.	ปิดฝานิรภัยให้แน่นก่อนเสียบปลั๊กหรือเปิดเครื่อง
•	 เสียบปลั๊กไฟก่อนเปิดสวิทช์
•	 ถ้าท่อไอน้ำาหรือสายไฟเกิดการชำารุดเสียหาย	ถลอกหรือฉีกขาด	ต้องหยุดใช้งาน	และติดต่อศูนย์บริการ
	 เอลวิร่าเพื่อส่งซ่อม	หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

3. ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน
•	 ไม่พ่นไอน้ำาไปที่ส่วนประกอบที่เป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆ	เช่น	ปลั๊กไฟ	หรือด้านในของหม้อน้ำา	
•	 ช่องเติมน้ำานั้นต้องไม่เปิดทิ้งไว้ระหว่างการใช้งาน	
•	 อ่านคู่มือและศึกษาอย่างละเอียดสำาหรับการใช้งานเครื่อง	ก่อนเริ่มใช้งาน

ระวัง!	อันตรายของความร้อนจากไอน้ำาอยู่เสมอ
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4. สิ่งที่ควรทำาเมื่อเลิกใช้งาน
•	 ควรเลื่อนปุ่มล็อคการใช้งานที่ด้ามหัวฉีดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันเด็ก
•	 ปิดสวิทช์และปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
•	 ไม่วางเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน	เช่น	ไฟ	หม้อน้ำารถยนต์	
	 เครื่องทำาความร้อนภายในบ้าน	และอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
•	 เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่	ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที	ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก	
	 เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน

5. การบำารุงรักษาและการบริการ
•	 ปิดสวิทช์	และถอดปลั๊กไฟก่อนทำาการบำารุงรักษาเสมอ
•	 ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้	ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
•	 เมื่อท่านพบว่า	เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาของท่าน	ทำางานไม่เป็นปกติ	เช่น
	 -	ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ	เกิดการชำารุดเสียหาย
	 -	ตรวจพบข้อบกพร่อง	เครื่องทำางานไม่ปกติ
	 -	มีไอน้ำาหรือน้ำารั่วออกจากตัวเครื่อง
	 -	สายไฟฟ้าเกิดการชำารุดเสียหาย
	 ควรส่งซ่อม	ณ	ศูนย์บริการเอลวิร่า	(ELVIRA)	เท่านั้น	เพื่อให้ได้อะไหล่หรือส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน
•	 ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้	เช่น	ระบบไฟฟ้า	
	 อุปกรณ์	อะไหล่ของตัวเครื่อง	ระบบต่างๆ	ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว
•	 การรับประกันจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีการซ่อมแซมโดยช่างอื่นนอกเหนือจากช่างเอลวิร่า	
	 หรือมีการดัดแปลงระบบในตัวเครื่องที่มิใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ
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ส่วนประกอบของเครื่องทำ�คว�มสะอ�ดระบบไอน้ำ� C5 
และอุปกรณ์เสริมต่�งๆ 

ตัวเครื่องและมือจับ
1	 ฝาครอบด้านหน้า
2	 ฝาปิดนิรภัย
3	 สายไฟ	
4	 สัญญาณไฟแสดงแรงดันไอน้ำา
5	 สวิทช์เปิดปิดเครื่อง
6	 ปุ่มล็อคการใช้งาน
7	 ไกหัวฉีดไอน้ำา
8	 หัวต่อท่อไอน้ำา
9	 ท่อไอน้ำา

1
5
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3
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9
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อุปกรณ์
10	 หัวทำาความสะอาด
11	 ที่หนีบผ้า
12	 ข้อต่อหัวทำาความสะอาด
13	 หัวต่อท่อไอน้ำา	(ท่อต่อ)
14	 ล็อคสลัก	(ท่อต่อ)	
15	 รูล็อคสลัก	(ท่อต่อ)
16	 หัวฉีด
17	 หัวแปรงพลาสติก	(ไนลอน)
18	 หัวแปรงทองเหลือง

19	 หัวแปรงพ่นผ้า
20	 หัวต่อเช็ดกระจก
21	 ผ้าคลุมหัวทำาความสะอาด
22	 ผ้าขนหนูทำาความสะอาด
23	 ถ้วยตวงน้ำา
24	 กรวยกรอกน้ำา

11
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12

21
22

14

13

20

19

23

24
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ข้อมูลท�งเทคนิค
แรงดันไฟฟ้า	 	 230	โวลท์	(AC)
ความถี่	 	 	 50/60	เฮิร์ท
กำาลังไฟฟ้า	 	 2,000	วัตต์
ความจุหม้อน้ำา	 	 1	ลิตร	(ใช้น้ำา	0.75	ลิตร)
แรงดันไอน้ำา	 	 3.5	บาร์
ระบบป้องกันไฟดูด	 Class	I
น้ำาหนักสุทธิ	 	 3.9	กก.
ขนาดสินค้า	 	 384	x	169	x	373	มม.

วิธีก�รใช้ง�น
	
•	 เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้ใช้เฉพาะกับการใช้งานที่แนะนำาในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น	
	 ห้าม	ใช้ทำาความสะอาดจุดอันตรายภายในบ้าน	เช่น	สวิทช์ไฟ	ปลั๊กไฟ	ตู้ไฟ	หรือส่วนอันตรายของ
	 เครื่องใช้ไฟฟ้า
•	 ห้าม	ใช้ไอน้ำาสำาหรับการทำาความสะอาดผ้าใยสังเคราะห์	ผ้าไหม	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	หรือ	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	
	 ที่ไม่ทนทานต่อความร้อน
•	 ในช่วงอากาศเย็น	ควรระวังการใช้ไอน้ำาร้อนล้างหรือทำาความสะอาดบานหน้าต่างที่เป็นกระจก	
	 อาจเกิดการแตกร้าวได้	หากจำาเป็นต้องใช้งาน	ควรพ่นไอน้ำาห่างจากกระจกอย่างน้อย	30	ซม.

การเติมน้ำา
1	 เปิดฝานิรภัยโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา	(ฝานิรภัยนี้จะไม่สามารถเปิดได้เมื่อมีแรงดันไอน้ำาอยู่ในหม้อต้ม	
	 คุณต้องพ่นไอน้ำาออกให้หมดก่อน	โดยการปลดปุ่มล็อคการใช้งาน	(6)	และปล่อยไอน้ำาโดยกดไกหัวฉีด
	 ไอน้ำา	(7)	เพื่อปล่อยไอน้ำาออกจนหมด	จึงจะสามารถเปิดฝานิรภัยได้)
2	 เติมเฉพาะน้ำาดื่มสะอาดเท่านั้น	ปริมาตร	750	มล.	ใช้กรวยกรอกน้ำา	(24)	ช่วยในการเติมน้ำา	ห้ามเติม
	 ผงซักฟอกหรือสารเคมีชนิดอื่นๆ
3	 จากนั้นปิดฝานิรภัยโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

การเติมน้ำาระหว่างการใช้งาน
เมื่อน้ำาหมด	จะมีเสียงเตือนดังขึ้น	ถ้าต้องการเติมน้ำาเพื่อใช้งานต่อ	อาจจะยังไม่สามารถเปิดฝาได้							
เพราะยังมีแรงดันไอน้ำาค้างในตัวหม้อต้ม	วิธีการเปิดฝาเพื่อเติมน้ำาใช้งานต่อไปปฏิบัติดังนี้
1	 ปิดสวิทช์ไอน้ำา	(5)	และถอดปลั๊กไฟ
2	 ปลดปุ่มล็อคการใช้งาน	(6)	และกดไกหัวฉีดไอน้ำา	(7)	เพื่อฉีดไอน้ำาออก	กระทั่งไอน้ำาพ่นออกมาจนหมด
	 หม้อต้ม	(เมื่อมีแรงดันไอน้ำาในหม้อต้ม	จะเปิดฝานิรภัยไม่ได้	เป็นระบบเพื่อความปลอดภัย)
3	 เปิดฝานิรภัย	(2)	ควรระวังความร้อนส่วนเกินปล่อยออกมาในช่วงเปิดฝานิรภัย	และควรเปิดฝานิรภัยช้าๆ	
	 เพื่อให้ไอน้ำาค่อยๆ	พ่นออกมา	จึงเติมน้ำาในปริมาตรที่กำาหนด

การเปิดเครื่อง
1	 ตรวจสอบหน่วยกระแสไฟฟ้าบ้านต้องตรงกันกับคำาชี้แนะบนฉลากของตัวเครื่อง
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2	 สวิทช์เปิด-ปิด	(5)	ต้องปิดอยู่เสมอก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับไฟบ้าน	ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการกดสวิทช์
	 เปิด-ปิด	ถ้าสวิทช์เด้งออกมา	เครื่องจะอยู่ในสถานะปิดอยู่
3	 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าบ้าน
4	 กดสวิทช์	(5)	เพื่อเปิดเครื่อง	สัญญาณไฟ	(4)	สีแดงสว่างขึ้น	แสดงการต้มน้ำาเริ่มขึ้น
5	 เมื่อระดับแรงดันไอน้ำาในหม้อต้มถึงระดับพร้อมใช้งานแล้ว	สัญญาณไฟ	(4)	จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

เริ่มใช้งาน
1	 เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน	หากต้องการใช้งานกับวัสดุที่ไม่ทนต่อความร้อนหรือความชื้น		
	 ให้ทดสอบก่อนการใช้งาน

อุปกรณ์ การใช้งาน

หัวทำาความสะอาด	(10)	 ใช้งานคู่กับผ้าคลุมหัวทำาความสะอาด	(21)	เพื่อถูพื้นไม้ที่กันน้ำาได้	
พื้นหินอ่อน	พื้นหินแกรนิต	ฝาผนังที่สามารถเช็ดหรือล้างทำาความ
สะอาดได้	วอลล์เปเปอร์ชนิดล้างได้

หัวฉีด	(16) คราบสกปรกที่เกาะบริเวณเครื่องยนต์	วงล้อ	ขอบหน้าต่าง	รอยเปื้อน
บนผ้า	ท่อน้ำาทิ้งของอ่างล้างจาน	เครื่องประดับเงิน	ทอง	เพชร	สาย
นาฬิกาสแตนเลส

หัวแปรงพลาสติก	(ไนลอน)	(17) ขัดคราบบริเวณพื้นกระเบื้องเซรามิก	ยางรถยนต์	คราบตะไคร่น้ำา	
ก๊อกน้ำา	อ่างอาบน้ำา	โถสุขภัณฑ์	พื้นผนังห้องน้ำา	ม่านกั้นในห้องน้ำา	
ขัดพื้นที่เข้ามุม

หัวแปรงทองเหลือง	(18) ขัดคราบสนิม	คราบเชื้อราฝั่งแน่น	บริเวณยาแนว	ตะกรันบริเวณ		
หัวก๊อกน้ำา

หัวแปรงพ่นผ้า	(19) คลุมด้วยผ้าขนหนูทำาความสะอาด (22)	-	ผ้าใบบังแดด	เบาะหมอน
รองศีรษะ	เบาะนั่ง	มุ้งลวด	ขอบตู้เย็น	คราบน้ำามันบริเวณเตา	
เฟอร์นิเจอร์ผ้า	หนังแท้	หนังเทียม	กำามะหยี่	สักหลาด	
ที่นอน	หมอน
ไม่คลุมผ้า	-	รีดเสื้อผ้า	รีดผ้าม่าน

หัวต่อเช็ดกระจก	(20)	 ใช้ต่อกับหัวแปรงพ่นผ้า	(19)	เพ่ือทำาความสะอาดกระจกเงา	กระจกใส

ท่อต่อ อุปกรณ์ในชุดมีท่อต่อ	จำานวน	2	ท่อลักษณะเหมือนกัน	ความยาวใน
การต่อ	ประมาณ	45	ซม.ต่อ	1	ท่อ	สามารถเลือกใช้	1	หรือ	2	ท่อ
พร้อมกันได้	ในขณะต่อ	ควรต่อให้แน่น	โดยให้ล็อคสลัก	(14)	สอด
เข้าเพื่อล็อคที่รูล็อคสลัก	(15)	ของอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งอย่างแน่นหนา

2	 รอให้สัญญาณไฟ	(4)	เปลี่ยนเป็นสีเขียว	ซึ่งแสดงถึงระดับไอน้ำาพร้อมใช้งาน
3	 ปลดปุ่มล็อคการใช้งาน	(6)	
4	 กดหัวไกฉีดไอน้ำา	(7)	เพื่อใช้ทำาความสะอาด
5	 เมื่อปริมาณไอน้ำาลดลง	สัญญาณไฟ	(4)	จะมีเสียงเตือนว่าน้ำาใกล้หมดดังขึ้น

การทำาความสะอาดเครื่อง
ห้ามนำาเครื่องจุ่มน้ำา	หรือล้างตัวเครื่อง	หากมีคราบหรือรอยน้ำา	ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด
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ก�รจัดก�รกับขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้� 

การปิดเครื่อง
ปิดสวิทช์ด้านข้างตัวเคร่ือง	(5)	กดปุ่มพ่นไอน้ำาออกให้หมด	จากน้ันปล่อยไกฉีดไอน้ำา	(7)	ถอดปล๊ัก	เก็บสายไฟ	
เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าแห้ง	หลังจากนั้น	รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนและนำาไปเก็บ

การจัดเก็บ
•	 ห้ามคลุม	หรือจัดเก็บตัวเครื่องหลังจากใช้งานเสร็จทันที	ต้องรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
•	 ห้ามจัดเก็บ	หรือวางใกล้กับพื้นที่หรือวัตถุที่มีความร้อน
•	 เก็บตัวเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง	และอากาศถ่ายเทสะดวก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
บริษัทฯ	ขอรับประกันคุณภาพเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาเอลวิร่า	รุ่น	C5	สำาหรับการใช้งานในครัวเรือน	
เป็นระยะเวลา	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ	โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
•	 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน	หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
•	 บริษัทฯ	จะยกเลิกการรับประกันทันที	หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช่ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ	
	 และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำารุงสินค้าอย่างถูกต้องตามคำาแนะนำาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
•	 การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที	หากผู้ใช้นำาสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
•	 บริษัทฯ	สงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำาระค่าสินค้า	ค่าเช่าซื้อ	
	 หรือค่าบริการ	หรือผิดเงื่อนไขในการชำาระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
•	 การรับประกันนี้	ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย	หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ	อุบัติภัย	และการโจรกรรม
	 ที่เกิดขึ้นกับสินค้า
•	 การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไปพร้อม
	 กับสินค้า
•	 เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ	ลูกค้าต้องนำาบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	
	 เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
•	 เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง	ท่านควรนำาเข้าตรวจซ่อม	ณ	ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ	หรือตัวแทนจำาหน่าย
	 ใกล้บ้านท่าน

ตามกฎระเบียบ	2002/95/EC,	2002/96/EC	และ	2003/108/EC	ซึ่งว่าด้วย
เศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะ
ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ	จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง
ทำาการแยกออกจากขยะประเภทอื่น	ดังนั้น	ผู้ใช้ต้องจัดการนำาผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้ส่งไปยังสถานที่กำาจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า	หรือส่งกลับไปยังผู้จัดจำาหน่าย	
เพื่อให้เกิดการนำากลับมาใช้ใหม่	(รีไซเคิล)	และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม
ต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	
หากผู้ใช้กำาจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำาไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้
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Thank you for purchasing ELVIRA Household Steam Cleaner C5
Please read the instructions carefully before fi rst usage and pay special atten-
tion to the safety warnings. Place it where easy to access whenever you need.

CONTENT

Safety Precautions 11
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Specifi cations 15

Operation 15

Warranty Conditions 17

Contact Us 19

Special Features:
• Hygienic Cleaning with Hot Steam

• Powerful for Cleaning Heavy Stains

• Eco-Friendly: Fight with stains without 

 using chemical products

• Triple Safety Protection: Electric shock 

 protection, Safety valve and Children 

 security lock

• Practical and Useful

• Hygienic Cleaning with Hot Steam

• Powerful for Cleaning Heavy Stains

• Eco-Friendly: Fight with stains without 

• Triple Safety Protection: Electric shock 

 protection, Safety valve and Children 
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SAFETY PRECAUTIONS

• Only qualified adult is allowed to operate the appliance. Never let children play with it.

• When the appliance is switched on, don’t leave it running alone, and don’t make it slantwise.

• Don’t point steam to human being or any animals. Never touch the steam.

• Don’t attempt to use the appliance beyond the recommended range of application in this 

 manual. Usually do trial test before cleaning any object which material is sensitive to 

 temperature or humidity.

• Don’t directly spray steam towards equipment containing electrical components, such as 

 the interior of ovens. 

• Inspect the steam cleaner before start: Inspect steam cleaner’s input and output cable 

 connection and plug. Check if the input power supply is in compliance with the 

 requirement. If steam cleaner’s cable or steam hose is damaged, contact ELVIRA service 

 center for repairing, changing the qualified spare part.

• Turn off the steam cleaner’s power switch before unplug or plug the power.

• Don’t damage power supply. When finishing using the steam cleaner, hold the plug to 

 unplug smoothly and straightly. Don’t pull cable.

• The appliance has to be unplugged after use, before maintenance or filling water.

• Don’t use wet hand to touch plug or cable or operate the appliance.

• Don’t attempt to use for cleaning switch, power socket or other current carrying appliance.

• Don’t hardly pull, roll or press steam tube. A severe vibration will damage the appliance.

• Only fill 750 ml clean drinking water into water tank, never attempt to fill in any detergent 

 or other liquid. 

• Close safety valve tightly before power on.

• Water inlet must not be opened during use.

WARNING: Never jet steam against person or any animal.
Never attempt to touch steam. Be cautious of hot steam at all time.

1. After Usage: 
 • Turn on the children security lock during not in use.

 • To prevent steam cleaner from an accidental operation, always turn off the switch and 

  unplug from power supply.

 • Don’t place the steam cleaner nearby any heat source such as, fire, radiator, heater, 

  air blower, etc.

 • Never attempt to cover the hot steam cleaner immediately after use. Leave it for cool 

  down in air-flow area.
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2. Maintenance and Service:
If any of following problems is found, please take the steam cleaner to ELVIRA service center. 

Reparation must be done by ELVIRA service center, in order to avoid a hazard.

 • If the appliance or any part of the appliance is damaged.

 • If some trouble is found.

 • If steam or water is leaking from the appliance.

 • If the supply cord is damaged

Special cautions:
• Always unplug the plug before maintenance or service.

• Only ELVIRA service center and trained technician is allowed to maintain the appliance.

• Only specified spare parts are allowed to use.

• Never attempt to make technical amendment of the appliance such as electric system, 

 any spare parts or technical parameters, etc.

• Check the steam cleaner input power supply before usage; confirm electric parameter of 

 input power supply.

• Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, 

 not ELVIRA service agents.
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MAIN COMPONENTS AND ACCESSORIES:

Main body and handle:
1 Front Cover

2 Safety Valve

3 Plug

4 Steam Pressure Indicator

5 Power Switch

6 Children Security Lock

7 Steam Release Switch

8 Steam Nuzzle

9 Steam Hose

1
5

8

2

6

7

3

4

9
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Accessories: 
10 Cleaning Mop

11 Wiper Clamp

12 Cleaning Mop Extension

13 Airproof Steam Connector 

 (Extension Tube)

14 Latch (Extension Tube)

15 Latch Connector 

 (Extension Tube)

11

16

17

18

10

12

21
22

14

13

20

19

23

24

15

16 Straight Nozzle

17 Nylon Brush

18 Bronze Brush

19 Ironing Brush

20 Window Wiper Extension

21 Cotton Cloth for Cleaning Mop

22 Cotton Cloth for Ironing Brush

23 Measuring Cup 

24 Funnel 



15

SPECIFICATIONS:

Rated Voltage: AC 230V 

Frequency:  50/60 Hz

Rated Power:  2000 W

Boiler Capacity: 1 Liter (Fill in water: 0.75 Liter)

Steam Pressure:  3.5 bar

Electric Shock Protection:  Class I 

Product Net Weight:  3.9 kg

Product Dimension:  384 x 169 x 373 mm

OPERATION:
 

 • Always operate the appliance in accordance with this operation instruction.

 • Never attempt to use steam for cleaning switch, socket or other current carrying 

  appliance, chemical fiber, silk fabric, low temperature plastic product or other low 

  temperature products.

 • To prevent window from cracking in cold weather, keep the jet nozzle 30 cm away from 

  glass to preheat the window first.

Filling with Water
 1 Turn anti-clockwise to open the safety valve (2). The safety valve cannot be opened 

  when there is steam in the boiler, you must release the entire stream from the boiler in 

  order to open the safety valve.

 2 To release steam from boiler: release children security lock (6) and press steam release 

  switch (7) to release all the remaining steam in order to open the safety valve.

 3 Gradually open the safety valve. Be careful of the emitting hot steam.

 4 Only fill clean drinking water. Never attempt to fill in any detergent or other additive. 

  Use funnel (23) to fill in water with capacity of 750 ml.

 5 Turn clockwise to close the safety valve.

Filling Water for Continuous Usage
When the water tank runs dry, the appliance will emit an alert sound. If you would like to fill in 

water for continuous usage, you have to release the remaining steam before open the safety 

valve. Please follow these steps:

 1 Turn off the appliance by pressing power switch (5) and pull out plug (3).

 2 Release children security lock (6) and press steam release switch (7) to release all the 

  remaining steam.

 3 Gradually turn the safety valve anti-clockwise to open. Be careful of the emitting 

  hot steam.
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 4 Only fill clean drinking water. Never attempt to fill in any detergent or other additive. 

  Use funnel (24) to fill in water with capacity of 750 ml.

 5 Turn clockwise to close the safety valve.

Turning On
 1 Check if the input power supply is in compliance with the requirement. 

 2 Power switch (5) must be turned off when connect plug (3) to power supply. We can test 

  by pushing power switch on and off. When the position of the switch is out means the 

  power is off.

 3 Connect power supply.

 4 Push the power switch (5) to turn on the appliance. Steam pressure indicator (4) will 

  light up red, indicated that the boiler starts operating.

 5 When pressure inside the boiler is ready for work, red light on steam pressure indicator 

  (4) will turn to green. 

Start Operation
 1 Assembly steam cleaner. Choose appropriate accessories for connection. Have a trial 

  test in covert first for cleaning any object which material is sensitive to temperature and 

  humidity. The cleaned object must endure to high temperature.

Accessories Usage
Cleaning Mop (10) Use with cotton cloth (21) for cleaning ceramic tile, marble 

tile, granite tile, any floor that resist to water, wall that can 

be washed, wallpaper that resist to water

Straight Nozzle (16) Wheel, window screen, stain on fabric, water pipe, sink, 

jewelry (silver, gold, diamond), stainless watch strap

Nylon Brush (17) Ceramic tile, faucet, shower, bath tub, toilet, floor tile, water 

screen in bathroom, algae stain

Bronze Brush (18) Rust stains, mildew stains on tile grouts, dregs

Ironing Brush (19) Cover with cotton cloth for ironing brush (22): shade, 

leather/fabric car seat, mosquito wire screen, refrigerator 

edge, oven grease stain, fabric, leather, synthetic leather 

upholstery, velvet, felt, duvet, pillow. 

Not cover with cotton cloth: ironing clothes, curtain

Window Wiper Extension (20) Use with ironing brush (19) for cleaning mirror or window 

glass

Extension Tube There are 2 extension tubes inside the set, with same 

apperance. The length for 1 extension tube is 45 cm. You 

can use only 1 tube or both 2 tubes at a time. Connect the 

tube tightly by insert latch (14) to latch connector (15) of 

another accessory. 
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 2 Wait until steam pressure indicator (4) change to green color, indicating that the 

  pressure is ready for usage. 

 3 Release children security lock (6).

 4 Press steam release switch (7) to start working.

 5 When water runs dry, the appliance will emit an alert sound.

Cleaning
Don’t soak the appliance into water, or wash the appliance. If there is some water stain on the 

body, use dry cloth for cleaning.

Turning Off
Turn off the power switch (5), push steam release switch to release steam till no steam comes 

out, then turn off the steam release switch. Unplug the plug, entwine the cable to cable distal 

and wipe the appliance with dry cloth, let it cool down then store it.

Storage
 • Never attempt to cover the hot steam cleaner immediately after use.

 • Don’t place it nearby any heat source.

 • Place the appliance in a dry ambient with good ventilation.

Warranty Conditions
This household steam cleaner C5 has 1-year warranty since the date of purchase. 

The conditions of warranty are as following:

 • The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.

 • ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance 

  with the specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or 

  maintenance directions included in this instruction manual.

 • Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, 

  not ELVIRA service agents.

 • This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance 

  is used for commercial purpose.

 • The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has 

  not been completed.

 • The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.

 • The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty 

  card attached.

 • For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service 

  agents before using the service.

 • Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service 

  center nearby.
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This marking indicates that this product should not be disposed with 

other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm 

to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. To return your used device, please use the return and 

collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
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บริษัท เป็นคุณ จำากัด
988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0-2391-0180
โทรสาร   0-2381-3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ
ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน   02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขาซีคอนสแควร์   02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า  02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลบางนา   02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์  02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขางามวงศ์วาน   02-588-5077
ศูนย์บริการ สาขาสุขุมวิท   02-391-0180
	

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด
บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำากัด   (038)793-671, (038)270-416
บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำากัด สาขาปราจีนบุรี  (037)482-294, 081-702-8567
บริษัท เอลวิร่าเฮ้าส์โคราช จำากัด  (044)295-864-5
บริษัท เอลวิร่าเฮ้าส์โคราช จำากัด สาขาอุดรธานี  081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำากัด   (053)405-210-1
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำากัด สาขาเซ็นทรัลลำาปาง  (054)010-748
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำากัด   (055)245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำากัด   (076)214-197-8, 089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำากัด   (074)355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำากัด สาขาปัตตาน ี  (073)333-447, 080-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำากัด   081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำากัด  (056)220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำากัด   (034)272-201, 087-667-1774

Customer Service:
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน
elvira@penkhun.com

www.elvira.co.th

ข้อมูลติดต่อ (contact us)

PENKHUN Co., Ltd.
988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong, 

Klong Toei, Bangkok 10110

Tel: +66 2391 0180  

Fax: +66 2381 3874
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