
คู่มือการใช้งาน 
Instruction Manual  

 

เตารีดไอนํา้เอลวิร่า รุ่น เรฟโวลชูัน่ ทชั 

(Revolution Touch) CVG 9900  

โปรดอา่นก่อนเร่ิมใช้งาน 
และเก็บคูม่ือนีไ้ว้สาํหรับอ้างอิง 

บริษัท เป็นคุณ จาํกดั  

988-990-992 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร 0-2391-0180 โทรสาร 0-2381-3874 

 

ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ/์ Customer Service: 0-2390-2172  

 

www.penkhun.com 

 

 

http://www.penkhun.com/�


บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านท่ีเลือกใช ้เตารีดไอน้ําเอลวิร่า รุน่ เรฟโวลชูัน่ ทชั CVG 

9900 ควรอ่านคู่มือเล่มน้ีก่อนการใชง้าน และควรเก็บคู่มือไว ้สาํหรบัอา้งอิง

ภายหลงั 

 

คาํแนะนาํเพ่ือความปลอดภยั 
 

1. ก่อนการใชง้านควรนํากระดาษ โฟม พลาสติก หรือสต๊ิกเกอร ์ท่ีบรรจุอยูใ่น 

กล่องเตารีด เพ่ือการขนส่งออกใหห้มดก่อน 

2. อ่านคู่มือใหล้ะเอียดก่อนการใชง้าน และรกัษาคู่มือเล่มน้ีสาํหรบัการ อา้งอิงใน

ครั้งถดัไป 

3. เตารีดไอน้ําน้ี สาํหรบัใชใ้นบา้นเท่าน้ัน ไม่เหมาะกบัการใชง้านในเชิงพาณิชย ์

4. อยา่ใหเ้ด็ก หรือผูอ่ื้นท่ีไม่เขา้ใจการทาํงานของเคร่ืองมาใชเ้คร่ืองน้ี ซ่ึงอาจจะ

เป็นอนัตรายและเคร่ืองอาจจะเสียหายได ้

5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของตัวเคร่ือง ตอ้งตรงกบัไฟบา้นก่อนการใชง้าน 

6. ตอ้งใชเ้ตา้เสียบท่ีมีสายดินเท่าน้ัน 

7. ตอ้งปิดสวิทซเ์ตารีดและถอดปลั๊กออกจากเตา้เสียบก่อนเม่ือ: 

• ทาํความสะอาดเคร่ือง 

• เติมน้ํา 

• กระแสไฟฟ้าดบั 

• เม่ืออยูห่า่งเคร่ืองชัว่ขณะเพ่ือไปทาํงานอ่ืน 

8. ระวงัอยา่ใหส้ายไฟ ขดูกบัของมีคม หรือสมัผสักบัผิวรอ้นของหน้าเตารีด 

9. หา้มฉีดไอน้ําใส่เส้ือผา้ท่ีอยูใ่นตูเ้ส้ือผา้หรือฉีดใส่คน ในกรณีท่ีตอ้งการรีดผา้

โดย ไม่ใชท่ี้รองรีด ใหแ้ขวนผา้ท่ีจะรีดดว้ยไมแ้ขวนผา้ และฉีดพน่ไอน้ําตาม

แนวตั้ง ควรระวงัไม่ใหมี้คนหรือสตัวอ์ยูใ่นทางท่ีฉีดพ่นไอน้ํา 

10. ใหรี้ดผา้บนโต๊ะรองรีดท่ีแข็งแรง และไม่โยกเยก  

1 

ศนูยบ์ริการและจดัจาํหน่ายในตา่งจงัหวดั 

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จาํกดั   

โทร. (038)793-671 

บริษัท เอลวิรา่เฮาสโ์คราช จาํกดั 

โทร.(044)295-864-5 

 

 

 

 

 

บริษัท เอลวิรา่เฮาสโ์คราช จาํกดั สาขาอุดรธานี 

โทร. 081-265-3855 

บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จาํกดั   

โทร. (053)405-210-1 

บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จาํกดั  

โทร. (055)245-872 

บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จาํกดั   

โทร. 089-648-4694 

บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ ่จาํกดั  

โทร. (074)355-509 

บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ ่จาํกดั สาขาปัตตานี 

โทร. (073)333-447 

บริษัท เป็นคุณ จาํกดั สาขาปราจนีบุรี 

โทร. (037)482-294 

บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จาํกดั   

โทร. 083-376-3663 

บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค ์จาํกดั   

โทร. (056)220-188 

บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จาํกดั 

โทร.(034)272-201 

  

 

 

 

10 



11. หน้าเตารีดมีความรอ้นสงู ขณะใชง้านไม่ควรใชมื้อจบัหรือสมัผสัท่ีหน้าเตา

โดยตรง ใหจ้บัและถือเตารีดท่ีมือจบัของเตารีดเท่าน้ัน และระวงัไม่ให้

สายไฟสมัผสั โดนบริเวณหน้าเตารีด 

12. ในระหวา่งการรีดผา้ เม่ือมีการหยุดรีดช่วงสั้นๆ เช่นจดัผา้หรือพรมน้ํา หรือ

ตอ้งการรอใหเ้ตารีดเย็นลง ใหว้างเตารีดในแนวตั้ง บนพ้ืนท่ีมัน่คง 

13. เม่ือมือเปียก หา้มจบัตวัเตารีด 

14. โปรดหลีกเล่ียงการใชเ้ตารีดใกลอ่้างอาบน้ํา, อ่างลา้งจาน หรือในบริเวณ ท่ี

มีน้ําเฉอะแฉะ ถา้เตารีดตกน้ํา หา้มหยิบข้ึนจากน้ํา ใหรี้บถอดปลั๊กออก

ทนัที 

15. อยา่ละเลยเตารีด ขณะเปิดใชง้าน 

16. เม่ือเลิกใชง้าน ใหถ้อดปลั๊กออกจากเตา้เสียบ และเทน้ําออกจากตวัเตารีด 

ใหห้มดทางช่องใส่น้ํา เพ่ือลดการเกิดตะกรนัในเคร่ือง 

17. เม่ือตอ้งถอดปลั๊ก หรือเสียบปลั๊ก ใหใ้ชมื้อจบัท่ีตัวปลั๊ก หา้ม ดึงท่ีสายไฟ 

18. เม่ือสายไฟชาํรุด โปรดเปล่ียนเสน้ใหม่ทนัที ท่ีศนูยบ์ริการเอลวริ่า (Elvira) 

19. หยุดใชง้านทนัที และส่งเขา้ตรวจเช็คท่ีศนูยบ์ริการเอลวริ่า (Elvira) เม่ือ 

• มีน้ําหยดออกจากหน้าเตารีด 

• มีรอยรา้วท่ีตวัเตารีด 

• เตารีดตกพ้ืน 

• มีปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่ เตารีดไม่ปกติ 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

 

 รุน่   CVG 9900 

 แรงดนัไฟฟ้า  230 โวลท ์

 ความถ่ี   50 เฮิรท์ 

 กาํลงัไฟฟ้า  2,200 วตัต์  

2 

ศูนยบ์ริการ 
 

เพ่ือใหส้ามารถใชง้านเตารีดไอน้ํา Elvira CVG 9900 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทขอ

แนะนําใหนํ้าเตารีดเขา้ตรวจเช็ค หรือทาํการซ่อม ณ ศนูยบ์ริการ Elvira ใกลบ้า้นท่าน 

สามารถสอบถามขอ้มลูไดท่ี้ 

 

ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ ์

โทร. 0-2390-2172  เวลาทาํการ 8.30 – 17.30 น. วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์

 

ศนูยบ์ริการและจดัจาํหน่ายในกรุงเทพฯ 

ศูนยบ์ริการ สาขาไทซิน (ศูนยบ์ริการใหญ)่ 

ศนูยก์ารคา้ไทซิน ติดโชวร์มูสเมก เชิงบนัไดรถไฟฟ้า 

BTS สถานีพระโขนง โทร. 0-2390-2299 

ศูนยบ์ริการ สาขาซีคอนสแควร ์

ชั้น 2 ทางเขา้โลตสั โทร. 0-721-9416-7 

ศูนยบ์ริการ สาขาเซ็นทรลัป่ินเกลา้ 

ชั้น 3 ตรงขา้ม รา้นซีเอ็ด บุ๊ค โทร. 0-2884-8413 

ศูนยบ์ริการ สาขาเซ็นทรลับางนา 

ชั้น 4 ตรงขา้ม รา้น วนิเนอร ์โทร. 0-2361-0761 

ศูนยบ์ริการ สาขาแฟชัน่ไอรแ์ลนด ์

ชั้น B เยื้ องรา้น วตัสนั โทร. 0-2947-5910-1 
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ส่วนประกอบของเตารีด 

 

1. ช่องใส่น้ํา 

2. ตวัเตารีด 

3. หน้าปัด ปุ่มสมัผสัควบคุมเตารีด 

4. มือจบั 

5. ปุ่มเลือกอุณหภมิูเตารีด 

6. ปุ่มเลือกปริมาณไอน้ํา 

7. ท่ีตั้งเตารีดกนัล่ืน (Non-slip legs) 

8. ถว้ยเติมน้ํา  

สญัญลกัษณบ์นแผงควบคุม 

 

กลุ่มสญัลกัษณ์เรืองแสง 

ความรอ้นสงูสุด 

ความรอ้นมาก 

ความรอ้นปานกลาง 

ความรอ้นน้อย/ประหยดัพลงังาน 

รีดผา้โดยไม่ใชไ้อน้ํา 

ไอน้ําปานกลาง (35 กรมั/นาที) 

ไอน้ําสงูสุด (60 กรมั/นาที) 

ล็อคปุ่มต่างๆท่ีตั้งไว ้

MAX 

a 

3 

การทาํความสะอาดเตารีด 
 

1. ปิดเคร่ืองและดึงปลั๊กออกจากเตา้เสียบ 

2. ใชน้ํ้ายาเฉพาะท่ีเหมาะสมในการทําความสะอาดหน้าเตารีด 

3. นําผา้ชุบน้ําพอหมาด เช็ดบริเวณตวัเคร่ืองเตารีด หา้มใชส้ารเคมี 

4. ตั้งเคร่ืองเตารีดไปแนวตั้งเม่ือจดัเก็บ มว้นสายเขา้กบัตวัฐานเคร่ือง

เม่ือเคร่ืองเย็น 

การถ่ายนํ้าออกจากตวัเตารีด 

เง่ือนไขการรบัประกนั 
 

บริษัทฯ จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภณัฑอ์นัเกิดจากกระบวนการผลิต 

แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากการใชง้านผิดประเภท หรือผิดวธีิ 

หรือการละเลยต่อการดูแลสินคา้อยา่งถกูตอ้งตามคาํแนะนํา หรืออุบติัเหตุต่างๆ  

รวมถึงการไม่รบัผิดชอบต่อความเส่ือมโทรมหรือเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการ

ใชง้านตามปกติ เช่นการเกิดตะกรนั สายไฟ หลอดไฟ แผงวงจร รอยขดูขีด 

 

เม่ือส้ินสุดการรีดผา้แต่ละวนัใหถ่้ายน้ําออกจากตวัเตารีด เพ่ือลดตะกรนัท่ีเกิดจาก

น้ํากระดา้งเกาะตามรพู่นไอน้ํา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. ถอดปลั๊กเตารีดออกจากเตา้เสียบไฟบา้น 

2. เปิดฝาช่องใส่น้ํา จบัเตารีดหงายข้ึนเหนืออ่างลา้งจาน หรือบริเวณท่ีท้ิงน้ําได้

เพ่ือใหน้ํ้าไหลออกจากช่องใสน้ํ่าจนหมด  

3. วางเตารีดตั้งข้ึน จนเตารีดเย็นลง จงึนําเก็บ 
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เสียบสายไฟเขา้กบัเตา้เสียบ 

4 

การเติมนํ้า 
 

1. ถอดปลั๊กออกจากเตา้เสียบ (ไฟบา้น) และวางเตารีดในแนวตั้ง ตามรปู 

2. เปิดฝาช่องใส่น้ํา เติมน้ําดว้ยถว้ยเติมน้ํา ใหไ้ดป้ริมาณตามท่ีกาํหนด 

3. น้ําเติมเตารีดตอ้งเป็นน้ําสะอาด ท่ีไม่มีความกระดา้ง (เช่นน้ํากลัน่) หรือ

น้ําท่ีผ่านการบาํบดัดว้ยเรซ่ิน (RO) หรือน้ําท่ีมีความกระดา้งบา้งเล็กน้อย 

เช่น (น้ําประปา) พยายามหลีกเหล่ียงการใชน้ํ้าบ่อ หรือน้ําบาดาล ซ่ึง

อาจจะมีความกระดา้งสงู จะทําใหภ้ายในเตารีดมีตะกรนัขาว ตอ้งลา้งทํา

ความสะอาดบ่อยๆ มิฉะน้ัน อุปกรณ์ภายในจะเสียหายเร็ว 

4. หา้มเติมน้ําใหล้น้หรือเกินระดบัท่ีกาํหนด 

5. น้ําท่ีเติมตอ้งปราศจากสารเคมีใดๆ หรือน้ํายาอดักลีบ 

6. ควรใชถ้ว้ยตวงท่ีเหมาะสาํหรบัการเติมน้ําทุกครั้ง 

7. ปิดฝาและตรวจดคูวามเรียบรอ้ยทุกครั้ง 

 
 

เม่ือเติมน้ําแลว้ วางเตารีดอยูใ่นแนวตั้ง 

เสียบปลั๊กเตารีดเขา้กบัเตา้เสียบไฟบา้น 

จะมีเสียงเตือนดงัข้ึน สญัลกัษณ์บน

หน้าปัดสวา่งข้ึนทุกตวั แสดงวา่เคร่ือง

พรอ้มใชง้าน จากน้ันสญัลกัษณ์ [       ] 

และ [     ]  จะกระพริบข้ึน (รปู Fig. 1A) 

จนกระทัง่ไดเ้ลือกอุณหภมิูรีด และ

อุณหภมิูไดต้ามท่ีกาํหนดแลว้ ไฟ

สญัลกัษณ์จะสวา่งคา้งอยู ่(รปู Fig. 1B) 

ระบบปิดการทาํงานอตัโนมัติ 
 

เตารีดไอน้ํารุน่ CVG9900  มีระบบปิดการทาํงานอตัโนมติั เม่ือไม่ไดมี้การสมัผสัมือ

จบัเตารีด เป็นเวลานาน 3 นาที เคร่ืองจะหยุดการทาํงานของความรอ้นและไอน้ําท่ี

หน้าเตารีด โดยสญัลกัษณ์ทุกตวัท่ีหน้าจอจะสวา่งข้ึนและจะมีเสียงสญัญาณดงัข้ึน 

จากน้ันสญัลกัษณ์ทุกตวัจะดบัลง ยกเวน้แต่สญัลกัษณ์  จะก  กระพริบตลอดเวลา  

แสดงวา่   เตารีดปิดเคร่ืองอยู ่

 

เม่ือตอ้งการใหเ้ตารีดกลบัมาใหง้านไดเ้หมือนเดิม เพียงสมัผสัท่ีมือจบัเตารีด หรือให้

น้ิวแตะท่ีปุ่มปรบัอุณหภูมิเตารีด (5) หรือปุ่มปรบัไอน้ํา (6) เสียงสญัญาณก็จะดงัข้ึน 

เตารีดจะกลบัมาทํางานอีกครัง้ โดยท่ีอุณหภมิูของเตารีดและปริมาณไอน้ํา จะอยูใ่น

ระดบัท่ีตั้งไวก้่อนท่ีเคร่ืองจะหยุดการทํางานไป 

การเติมนํ้า 
 

หากน้ําในตวัเตารีดหมด เคร่ืองจะส่งสญัญาณ และแสดงสญัลกัษณไ์ฟกระพริบบน

หน้าจอแตกต่างตามระดบัไอน้ําท่ีเลือกไว ้

หากปิดไอน้ําอยู ่ สญัลกัษณ์       จะกระพริบ 

หากเลือกปริมาณไอน้ําปานกลาง สญัลกัษณ ์ จะคา้ง และ       จะกระพริบ 

หากเลือกปริมาณไอน้ําสงูสุด สญัลกัษณ ์       จะคา้งและ       จะกระพริบ 

 

• ใหเ้ช็ดน้ําท่ีลน้หรือเลอะออกมาท่ีตัวเคร่ืองใหแ้หง้สนิท ดว้ยผา้แหง้ 

• หากในขณะท่ีเลือกใชไ้อน้ําอยู ่และปริมาณน้ําในแทง้คห์มด ท่านจะไดย้นิเสียง

แปลกจากป๊ัมน้ําในเคร่ือง ใหห้ยุดการใชง้านทนัที และปิดการเลือกใชไ้อน้ํา เพ่ือ

ป้องการการเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบการทํางานของเคร่ือง หลงัจากน้ันให้

ปิดเคร่ืองและเติมน้ํา เม่ือเปิดเคร่ืองอีกครั้ง เสียงจะหายไป 
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การเลือกอุณหภูมิในการรีด 
 

เตารีดไอน้ํารุน่น้ีมีปุ่มเลือกอุณหภมิู 4 ตาํแหน่ง กดปุ่มเลือกอุณหภมิู เตารีด (5) 

จนกระทัง่ไดอุ้ณหภมิูท่ีตอ้งการแสดงข้ึน 

ตาํแหน่ง [       ] เป็นตาํแหน่งแรกท่ีเคร่ืองตั้งให ้สาํหรบั ผา้ใยสงัเคราะห ์ไหม ขนสตัว ์

อุณหภมิูปานกลาง [       ] (รปู 2A)       สาํหรบั ผา้โพลีเอสเตอร ์

อุณหภมิูสงู [       ]  (รปู 2B)        สาํหรบั ผา้ฝ้าย 

อุณหภมิูสงูท่ีสุด [       ]  (รปู 2C)        สาํหรบั ผา้ลินิน 

 

เม่ือเลือก icon อุณหภมิูท่ีตอ้งการข้ึนมา ไฟจะกระพริบจนกระทัง่ความรอ้งของเตารีด 

ไดต้ามความตอ้งการ ไฟจะสวา่งคงท่ี 

MAX 

การเลือกไอนํ้าในการใชง้าน 
 

เตารีดไอน้ํารุน่ CVG9900 มีปุ่มปรบัปริมาณไอน้ํา 2 ระดับ 

 ระดบัไอน้ําปานกลาง ใหไ้อน้ํา 35 กรมั/นาที (รปู 3A) 

 ระดบัไอน้ํามาก  ใหไ้อน้ํา 60 กรมั/นาที (รปู 3B) 

ใหก้ดปุ่มเลือกไอน้ํา (6) จนไดร้ะดบัไอน้ําท่ีตอ้งการใชง้าน 
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 เม่ือเลือกปริมาณไอน้ําไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ แต่ความรอ้นหน้าเตารีดยงัไม่

ถึงตามท่ีเลือกไว ้สญัลกัษณ์ท่ีหน้าจอจะยงัคงกระพริบอยู ่จนเม่ืออุณหภมิูสงูข้ึนถึง

ระดบัท่ีเลือกไว ้สญัลกัษณค์วามรอ้นและปริมาณไอน้ําท่ีเลือกจะหยุดกระพริบ และ

เคร่ืองจะเร่ิมพ่นไอน้ําออกมา 

 หากตอ้งการปิดไอน้ํา ใหก้ดปุ่มเลือกปริมาณไอน้ํา (6) จนกระทัง่แสดง

สญัลกัษณ์       ไอน้ําจะหยุดโดยอตัโนมติั 

 เคร่ือง CVG9900 มีระบบหยุดการทาํงานของไอน้ําอตัโนมติั เม่ือไม่มีการ

สมัผสัท่ีมือจบัของเตารีด เพ่ือช่วยประหยดัไฟฟ้า และปริมาณในการใชไ้อน้ํา เม่ือมี

การสมัผสัมือจบัของเตารีดอีกครั้ง เตารีดจะกลบัมาทาํงานอตัโนมติั ตามคาํสัง่ท่ี

กาํหนดไวก้่อนเคร่ืองหยุดไป 

การล็อค/ปลดล็อคหนา้จอ 
 

ท่านสามารถล็อคหน้าจอเพ่ือป้องกนัการไปโดนโดย

ไม่ไดต้ั้งใจ โดยกดปุ่มเลือกอุณหภมิูคา้งไว ้3 วนิาที 

สญัลกัษณ์         จะแสดงข้ึนมา และเม่ือปลดล็อค ให้

กดคา้งไว ้3 วนิาที สญัลกัษณ ์        จะหายไป 
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