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I n s t r u c t i o n    M a n u a l

C3Y

การใชงาน

เครืองทำความสะอาดระบบไอนำ  Elvira รุน C3Y

เป็นเครืองทำความสะอาด ทีสามารถใชทำความสะ

อาดสุขภัณฑ ภายในหองนำหองครัว พรม ผามาน

เฟอรนิเจอร หองเครืองของรถยนต  โดยจะขจัดคราบ

สกปรก, คราบไขมัน และชวยฆาเชือโรคบริเวณทีทำ

ความสะอาด นอกจากนันยังชวยขจัดรอยยับของ

เสือผาไดอีกดวย

การเตรยีมเคร ือง

1. ใสหัวฉีดเขากับตัวเครือง

2. ใสหัวแปรงเขากับหัวฉีด (เลือกหัวแปรงใหเหมาะ

สมกับงาน)

การเร ิมใชงาน

1. ใสนำลงในถวยตวง  (ควรใชนำดืมสะอาด) เทลง

ในหมอตม

2. ปิดฝานิรภัย โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนแนนพอ

ประมาณ

3. เสียบปลักไฟ  สัญญาณไฟทีหมอตมจะสวางขึน

คอยประมาณ 2 - 3 นาที สัญญาณไอนำพรอม

ใชจะสวางขึน

4. กดไกฉีดไอนำ ไอนำจะพุงออกจากหัวฉดี ใชแปรง

ขัดพรอมฉีดไอนำ เพือทำความสะอาด

5. ใชงานโดยฉีดไอนำหางจากพืนผิวประมาณ 2 - 3

เซนติเมตร
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6. ถอดปลักเมือเลกิใชงาน แลวฉีดพนไอนำออก จน

ไมมีแรงดันในหมอตม เปิดฝานิรภัยแลวเทนำออก

ใหหมดกอนเก็บเครือง

7. เมือมีการใชงานอยางตอเนือง ทานสามารถเติม

นำได โดยถอดปลักออก แลวฉีดพนไอนำจนหมด

แรงดัน จะทำใหทานสามารถเปิดฝานิรภัยออกได

คอยจน  เครืองเย็นลงแลวเติมนำ ตามขอ 1 - 4 แลว

ใชงาน ตอไป

คำแนะนำเมือมีอาการผดิปกติ

ภายในหมอตมมีการติดตังเทอรโมสตัท เพือปอง

กันมิใหหมอตมมีอุณหภูมิสูงเกินไป หากทานพบวา

เครืองรอนเกินปกติ ควรเลิกใชงานแลวถอดปลักออก

พรอมกับสงตรวจสอบ ณ ศูนยบริการ Elvira

การบำรงุรักษา

1. เก็บเครืองไวในทีแหง และมีการถายเทอากาศได

สะดวก

2. ใชผาแหงเช็ดทำความสะอาดตัวเครือง

3. หาม จุมเครืองลงในนำ เพือทำความสะอาด

* ถาทานพบวาเครืองทำความสะอาดของทาน

เสียหาย หรือผิดปกติ หาม ใชความพยายามทีจะ

ซอมแซมดวยตัวเอง ควรสงซอมโดยชางผูชำนาญ

งาน ณ ศูนยบริการ Elvira
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988 - 990 - 992 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2391 0180   โทรสาร   0 2381 3874

ลูกคาสัมพันธ   โทร. 0 2390 2172  โทรสาร  0 2392 8903

www.elvira.co.th

e-mail: elvira@penkhun.com



ข้อมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟ 220 - 240 โวลท์ (AC)
กำลังไฟ 900 วัตต์
ความจุหม้อต้ม 450 มิลลิลิตร
แรงดันไอน้ำ 3.5 บาร์

ส่วนประกอบ
(1) หัวฉีดไอน้ำ (เล็ก)
(2) ฝานิรภัย
(3) ไกฉีดไอน้ำ
(4) หม้อต้ม
(5)    สัญญาณไอน้ำพร้อมใช้

อุปกรณ์มาตรฐาน
- หัวแปรงกลม
- หัวทำความสะอาด
- แผ่นทำความสะอาดกระจก
- ท่อต่อยาว
- หัวฉีดน้ำ (ใหญ่)
- หัวฉีดงอฉาก
- ถ้วยตวง
- ผ้าขนหนูทำความสะอาด
- กรวยเติมน้ำ
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เราขอขอบคุณท่ีท่านเลือกเคร่ืองทำความสะอาด ระบบไอน้ำ Elvira มาเป็นเคร่ืองมือช่วยทำความสะอาด
ในบ้านท่าน เคร่ืองทำความสะอาดระบบไอน้ำ Elvira เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่ีไม่ต้องใช้สารเคมี มี
ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและแข็งแรงทนทาน

เพ่ือความปลอดภัย
1. ควรตรวจสอบ ระบบไฟ ของตัวเคร่ือง ต้องตรงกับไฟบ้านก่อนการใช้งาน
2. ถอดปล๊ักทุกคร้ังท่ีเลิกใช้งาน
3. ห้าม นำเคร่ืองลงในน้ำ หรือวางในท่ีเปียกช้ืน
4. ถ้ามีส่วนประกอบใด ๆ  ของตัวเคร่ืองเสียหาย อย่า ถอด หรือใช้ความพยายามในการซ่อม ควรส่ง

ซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน  ณ ศูนย์บริการ Elvira
5. ห้าม วางตัวเคร่ือง สายไฟ ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน
6. เม่ือเสียบปล๊ักใช้งาน ไม่ควร ปล่อยเคร่ืองท้ิงไว้ แล้วไปทำอย่างอ่ืน
7. เก็บเคร่ืองให้ห่างไกลจากเด็ก
8. หากท่านต้องการแนะนำให้คนในครอบครัวใช้ ควรให้อ่านคู่มือเล่มน้ีจนเข้าใจ หรืออธิบายวิธีใช้งาน

และข้อควรปฏิบัติ  จนเข้าใจเสียก่อน
9. เน่ืองจากเคร่ืองทำความสะอาดระบบไอน้ำ Elvira รุ่น C3Y น้ี เป็นเคร่ืองชนิดมือถือ ห้ามใช้งานใน

ลักษณะตะแคง หรือกลับหัวอย่างเด็ดขาด
10. ห้าม ฉีดพ่นไอน้ำ ไปยังคนหรือสัตว์ หรืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ทนความร้อน และเปียกน้ำไม่ได้
11. เน่ืองจากไอน้ำแรงสูงท่ีปลายหัวฉีดมีความร้อนสูง พึงระมัดระวังการใช้ทำความสะอาดพ้ืนชนิดท่ีอาจ

แปรสภาพ เม่ือถูกความร้อนได้
12. ห้าม ใส่ผงซักฟอก หรือสารเคมีใด ๆ  ลงในหม้อต้ม อย่างเด็ดขาด
13. ปิด ฝานิรภัย ให้แน่นทุกคร้ังท่ีเร่ิมใช้งาน ด้วยระบบนิรภัยอัตโนมัติ หลังจากท่ีเคร่ืองเร่ิมใช้งานแล้ว

ฝานิรภัยจะไม่สามารถเปิดออกได้ จนกว่าจะฉีดแรงดันไอน้ำให้หมดเสียก่อน
14. เม่ือน้ำหมด ต้องถอดปล๊ักออกทันที ห้ามเสียบปล๊ักขณะไม่มีน้ำ เพราะจะทำให้กลไกภายในเคร่ือง

เสียหาย
15. เม่ือเลิกใช้งาน ต้องถอดปล๊ัก และเทน้ำออกจากเคร่ืองให้หมด
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