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สารบัญ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกเครื่องทำาความสะอาดระบบไอนำา เอลวิร่า (ELVIRA) 
รุ่น STORMER มาเป็นเคร่ืองมือช่วยทำาความสะอาดในบ้านท่านเคร่ืองทำาความสะอาดระบบ
ไอนำาเอลวิร่าน้ี เป็นอุปกรณ์ทำาความสะอาด ฆ่าเช้ือโรคโดยไม่ต้องใช้สารเคมีมีประสิทธิภาพสูง 
ใช้งานง่ายแข็งแรง ทนทานเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มน้ี
จนเข้าใจขั้นตอนการใช้งานเป็นอย่างดีก่อนเริ่มใช้งาน ควรใส่ใจเป็นพิเศษต่อคำาแนะนำา
เพื่อความปลอดภัย และควรเก็บคู่มือสำาหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง
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คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย

1.		ข้อควรระวังในการใช้งาน
•	 ผู้ใช้ควรเป็นผู้ใหญ่	ที่มีความเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี	และไม่ควรให้เด็กใช้งานโดยเด็ดขาด
•	 เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว	เครื่องจะเปิดทำางานทันที	อย่าปล่อยให้เครื่องทำางานโดยไม่มีผู้ดูแล	ถอดปลั๊กทุกครั้ง
หลังการใช้งาน	ก่อนการซ่อมแซม	ทำาความสะอาด	หรือเติมน้ำาระหว่างใช้งาน

•	 ห้าม	พ่นไอน้ำาไปยังคนหรือสัตว์เป็นอันขาด	และห้ามจับไอน้ำาที่พ่นออกมา
•	 ห้าม	ใช้งานเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	นอกเหนือจากการใช้งานที่แนะนำาใน
หนังสือคู่มือนี้เท่านั้นถ้าต้องการใช้กับวัสดุที่เปลี่ยนสภาพต่อ	ความร้อนหรือความชื้นง่าย	ควรทดสอบอย่าง
ระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน

•	 ห้าม	ทำาให้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	เกิดความเสียหาย	ถ้าเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้ทำางานผิดปกติ	
สายไฟ	หรือปลั๊กไฟชำารุด	เครื่องตกลงพื้น	เสียหาย	ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง	หรือโดนน้ำา	ควรนำาไปซ่อมที่ศูนย์
บริการเอลวิร่าก่อนการใช้งาน

•	 ห้าม	ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟหรือใช้เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้
•	 ห้าม	เช็ด	หรือทำาความสะอาดช่องทางออกของไอน้ำา	สวิทช์	หรือส่วนต่างๆ	ของตัวเคร่ืองในขณะกำาลังใช้งาน
•	 ควรถอดปลั๊กหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว	
•	 การถอดปลั๊ก	ควรถอดอย่างระมัดระวังและจับที่ตัวปลั๊กถอดออกโดยตรง	ไม่ควรดึงที่สายไฟ
•	 ห้าม	ดึงหรือหิ้วเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้โดยสายไฟเพียงอย่างเดียวเด็ดขาด	ห้ามปิดประตูทับ
สายไฟ	ดึงลากสายไฟผ่านของมีคม	หรือวางสายไฟบนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง

•	 ห้าม	จุ่มเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้ลงในน้ำาหรือของเหลว
•	 ไม่ควรทำาให้สายไฟหรือท่อไอน้ำาพันกัน	หรือทำาให้ดึงใช้งานยาก	
•	 ไม่ควรเอียงเครื่องเกิน	45	องศา	ขณะใช้งาน	การเขย่าแรงๆ	อาจทำาให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
•	 เติมน้ำาดื่มที่สะอาดเท่านั้น	ห้าม	ใช้ผงซักฟอก	สารเคมี	หรือของเหลวอื่นๆ	เติมลงในหม้อต้ม	เพื่อป้องกัน
ระบบหัวฉีดอุดตัน	หากน้ำามีความกระด้าง	ควรผ่านการกรอง

•	 ควรดูแลหัวพ่นไม่ให้เกิดการอุดตัน	และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
	
2.	การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน
•	 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาก่อนการใช้งาน	
•	 ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	กำาลังไฟฟ้า	ระบบไฟบ้านหรืออุปกรณ์ที่ต้องการต่อพ่วง	ให้ตรงตามความ
ต้องการของเครื่องก่อนการใช้งาน

•	 ถ้าท่อไอน้ำาหรือสายไฟเกิดการชำารุดเสียหาย	ถลอกหรือฉีกขาด	ต้องหยุดใช้งาน	และติดต่อศูนย์บริการ	
เอลวิร่าเพื่อส่งซ่อม	หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

	



4

3.	ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน
•	 ไม่พ่นไอน้ำาไปที่ส่วนประกอบที่เป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆ	เช่น	ปลั๊กไฟ	หรือด้านในของเครื่องไมโครเวฟ	
•	 ควรปิดฝานิรภัยให้แน่นก่อนเริ่มต้นใช้งาน	
•		อ่านคู่มือและศึกษาอย่างละเอียดสำาหรับการใช้งานเครื่อง	ก่อนเริ่มใช้งาน

4.	สิ่งที่ควรทำาเมื่อเลิกใช้งาน
•	 ควรเลื่อนปุ่มล็อคการใช้งานที่ด้ามหัวฉีดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันเด็ก
•	 ปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
•	 ไม่วางเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน	เช่น	ไฟ	หม้อน้ำารถยนต์	เครื่อง
ทำาความร้อนภายในบ้าน	และอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

•	 เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่	ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที	ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก	เพื่อให้ตัวเครื่อง
เย็นลงก่อน

	
5.		การบำารุงรักษาและการบริการ
•	 ถอดปลั๊กไฟก่อนทำาการบำารุงรักษาเสมอ
•	 ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้	ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
•	 เมื่อท่านพบว่า	เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาของท่าน	ทำางานไม่เป็นปกติ	เช่น
	 -	ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ	เกิดการชำารุดเสียหาย
	 -	ตรวจพบข้อบกพร่อง	เครื่องทำางานไม่ปกติ
	 -	มีไอน้ำาหรือน้ำารั่วออกจากตัวเครื่อง
	 -	สายไฟฟ้าเกิดการชำารุดเสียหาย
ควรส่งซ่อม	ณ	ศูนย์บริการเอลวิร่า	(ELVIRA	Service	Center)	เท่านั้น	เพื่อให้ได้อะไหล่	หรือส่วนประกอบที่
ได้มาตรฐาน
•	 ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำานี้	เช่น	ระบบไฟฟ้า	อุปกรณ์	
อะไหล่ของตัวเครื่อง	ระบบต่างๆ	ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว

•	 การรับประกันจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีการซ่อมแซมโดยช่างอื่นนอกเหนือจากช่างเอลวิร่า	หรือมีการ
ดัดแปลงระบบในตัวเครื่องที่มิใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ

ระวัง!	อันตรายของความร้อนจากไอน้ำาอยู่เสมอ
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	 1.	ฝาปิดนิรภัย	
	 2.	ปุ่มฉีดไอน้ำา	และที่ล็อคปุ่ม
	 3.	สัญญาณไฟแสดงการทำางาน	
	 4.	ปลั๊กไฟและสายไฟ
	 5.	ถ้วยตวง
	 6.	กรวยเติมน้ำา
	 7.	ท่อต่อไอน้ำาขนาดยาว
	 8.	ผ้าคลุมหัวแปรงถูพื้น
	 9.	แผ่นทำาความสะอาดกระจก

ส่วนประกอบของเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำา
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

	10.	หัวแปรงถูพื้น	
11.	ผ้าขนหนูทำาความสะอาด
	12.	สายท่อไอน้ำา	
13.	ข้อต่องอ	
14.	หัวแปรงพลาสติก
	15.	หัวแปรงทองเหลือง	
	16.	หัวฉีดไอน้ำาแบบตรง
	17.	หัวพ่นผ้า	
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ข้อมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้า	 :	 220-240	โวลท์	(AC)
ความถี่	 :	 50/60	เฮิร์ท
กำาลังไฟฟ้า	 :	 900	–	1050	วัตต์
ความจุหม้อน้ำา	 :	 350	มิลลิลิตร	
อุณหภูมิไอน้ำา	 :	 105		C
แรงดันไอน้ำา	 :	 28-32	กรัม/นาที
น้ำาหนักสุทธิ	 :	 2.38	กก.
ขนาดสินค้า	 :	 250	x	132	x	230	มม.

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
•	 หากเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาเปิดใช้งานอยู่	และปริมาณน้ำาในหม้อต้มไม่เพียงพอ	ตัวเครื่องจะตัด
ไฟอัตโนมัติ

•	 เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำามีระบบในการจำากัดอุณหภูมิไอน้ำาไม่เกิน	130		C	
•	 เครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำามีระบบการปล่อยแรงดันอัตโนมัติ	หากความดันในหม้อต้มมากเกินไป	ตัว
เครื่องก็จะปล่อยแรงดันส่วนเกินโดยอัตโนมัติ

•	 สายไฟของตัวเครื่องเป็นฉนวนกันไฟฟ้าที่ช่วยป้องกันในกรณีที่สายอาจสัมผัสกับน้ำา
•	 ปุ่มฉีดไอน้ำามีระบบล็อคอัตโนมัติ	เพื่อป้องกันการกดปุ่มฉีดไอน้ำาโดยไม่ได้ตั้งใจ

วิธีการใช้งาน
	
ขั้นตอนการทำางาน
	 1.	วางเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาบนพื้นผิวที่มีความทนทาน,	มั่นคง	จากนั้นเปิดฝาปิดนิรภัยออก	และ

ใส่กรวยเติมน้ำา
	 2.	เทน้ำาตามจำานวนที่เราต้องการลงในหม้อต้ม	โดยใช้ถ้วยตวงใส่น้ำาไม่เกิน	250	มล.	(ไม่ควรเติมน้ำาจนล้น

หม้อต้ม)	จากนั้นปิดฝาให้แน่นสนิท
	 3.	ตรวจเช็คสายไฟและปลั๊กให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดี	ก่อนเสียบปลั๊กไฟ
	 4.	หม้อต้มต้องใช้เวลา	3-4	นาที	เพื่อทำาให้น้ำาร้อน	และผลิตไอน้ำา	จากนั้นปลดล็อคปุ่มไอน้ำา	และกดปุ่มไอ

น้ำาเบาๆ	เพื่อทดสอบดูว่ามีไอน้ำาออกมาหรือไม่
	 5.	คลายปุ่มไอน้ำา	จากนั้นให้ประกอบหัวฉีดใดหัวฉีดหนึ่งที่ต้องการ	ขึ้นกับความต้องการที่จะใช้ทำาความ

สะอาด	กดปุ่มไอน้ำาอีกครั้งเพื่อเริ่มทำาความสะอาด	
	 6.	เมื่อทำาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว	ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
	 7.	กดปุ่มไล่ไอน้ำาและแรงดันออกจนสังเกตุว่าไม่มีไอน้ำาออกแล้ว
	 8.	คลายฝาปิดนิรภัยเล็กน้อยเพื่อไล่แรงดันออกจากหม้อต้มจนหมดจึงเปิดฝานิรภัยออก	เทน้ำาร้อนที่เหลือท้ิง

ด้วยความระมัดระวัง	ปล่อยให้เคร่ืองเย็นลงประมาณ	5	นาที	เม่ือเคร่ืองเย็นลงแล้วให้ปิดฝานิรภัยกลับเข้าท่ี
	 9.	หากต้องการใช้งานต่อ	นำาถ้วยตวงน้ำาและกรวยมาเติมน้ำาเย็นหรือน้ำาอุ่นลงไปในตัวเครื่องไม่เกิน	250	มล.
	10.	ปิดฝาปิดนิรภัยหลังจากเติมน้ำาเสร็จ	
	11.	หลังจากปล่อยให้หม้อต้มแห้งแล้ว	เช็ดทำาความสะอาดภายนอกของตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งที่สะอาด	และ

เก็บเครื่องไว้ในที่ที่ปลอดภัย
หมายเหตุ	:	ไฟของตัวเครื่องจะสว่างขึ้นหากมีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	และเครื่องจะเริ่มทำางานทันที
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การทำาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
ประกอบหัวฉีดไอน้ำาแบบตรง	(16)	เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง	(ดูรูปที่	1	ด้านล่าง)	จากนั้นเล็งปลายหัว
ฉีดไอน้ำาตรงไปที่บริเวณต้องการฆ่าเชื้อ	และกดปุ่มเพื่อปล่อยไอน้ำา
								
	 			รูปภาพ	1

การทำาความสะอาดคราบสกปรกบนผ้า
•	 หัวแปรงพลาสติก	(14)	เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง	(ดูรูปที่	2).
•	 เลื่อนแปรงเบาๆ	ให้ทั่วผ้า	ในทุกทิศทางเพื่อที่จะทำาความสะอาดคราบสกปรก	และกดไก	เพื่อปล่อยไอน้ำา
	 ออกมา

	 			รูปภาพ	2
	

การติดตั้งการใช้งานอุปกรณ์
•	 การประกอบอุปกรณ์เสริม	ลงบนหัวฉีดให้ประกอบเข้าตรงส่วนปลายของหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่องและ
หมุนตามเข็มนาฬิกา	จนเข้าตำาแหน่งล็อค

•	 การถอดอุปกรณ์เสริมออก	ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาและดึงออก

ข้อควรระวัง:	ในระหว่างการใช้งานปุ่มโลหะจะมีอุณหภูมิสูง	ควรใช้ความระมัดระวัง
ให้วางเครื่องไว้ชั่วขณะรอให้อุณหภูมิเย็นลง	จึงเปลี่ยนหัวอุปกรณ์
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การดูแลรักษาและทำาความสะอาด
	
ก่อนทำาความสะอาดเครื่องควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง
•	การทำาความสะอาดพื้นผิวเครื่อง	:	เช็ดทำาความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำาหมาดๆ	โดยใช้น้ำายาทำาความสะอาด	
	 ที่อ่อนโยน	จากนั้นเช็ดให้แห้ง
•	การทำาความสะอาดอุปกรณ์เสริม	:	ล้างทำาความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน	และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
•	เครื่องทำาความสะอาดนี้สามารถใช้น้ำาประปาได้	หากพื้นที่ใดที่มีน้ำากระด้างมากๆ	สามารถใช้น้ำากลั่นแทนได้	
	 เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น	ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานและความกระด้างของน้ำา	
•	แนะนำาให้ทำาความสะอาดหม้อต้ม	ทุก	2-3	เดือน	โดยการใช้น้ำายาล้างคราบตะกรันเพ่ือล้างคราบตะกรันออก		
	 เติมน้ำายาล้างคราบตะกรันลงในหม้อต้มตามคำาแนะนำาของผู้ผลิตน้ำายา	และแช่น้ำายาไว้ตามคำาแนะนำา	
•	ห้ามเปิดใช้งานเครื่องหรือกดปล่อยไอน้ำาขณะที่มีน้ำายาล้างคราบตะกรันอยู่ในหม้อต้ม
•	ถอดปลั๊กเครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนที่จะเทน้ำาล้างตะกรันออกจากหม้อต้ม
•	ล้างหม้อต้มด้วยน้ำาที่สะอาด
หมายเหตุ	:	ห้ามเติมผงซักฟอก	หรือสารเคมีใดๆ	ลงไปในน้ำาเพื่อใช้ทำาความสะอาด	ให้ใช้น้ำาสะอาดเท่านั้น

การทำาความสะอาดประตูและหน้าต่าง
ประกอบหัวฉีดไอน้ำาสำาหรับพ่นผ้า	(17)	เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง	คลุมหัวฉีดไอน้ำาสำาหรับพ่นผ้า	(17)	
ด้วยผ้า	(11)	จากนั้นก็ทำาความสะอาดหน้าต่างหรือประตู	โดยการกดปุ่มไอน้ำาเป็นระยะสม่ำาเสมอ	เพื่อที่จะนำา
น้ำาที่ค้างอยู่ที่กระจกออก	ให้ถอดผ้าออก	(11)	และประกอบที่ทำาความสะอาดกระจก	(9)	

	รูปที่	3																																									รูปที่	4

		

การทำาความสะอาดพื้น
ประกอบท่อขนาดยาว	(7)	เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง	จากนั้นให้ประกอบหัวฉีดแปรงถูพื้น	(10)	เข้ากับ
ส่วนของปลายท่อ	และวางหัวแปรงถูพื้น	(10)	ลงบนพื้นที่ต้องการทำาความสะอาดแล้วกดปุ่ม	(รูปที่	3)
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เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
บริษัทฯ	ขอรับประกันคุณภาพเครื่องทำาความสะอาดระบบไอน้ำาเอลวิร่า	รุ่น	STORMER	สำาหรับการใช้งาน
ในครัวเรือน	เป็นระยะเวลา	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ	โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
•	การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน	หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
•	บริษัทฯ	จะยกเลิกการรับประกันทันที	หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช่ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ
	 และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำารุงสินค้าอย่างถูกต้องตามคำาแนะนำาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
•	การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที	หากผู้ใช้นำาสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
•	บริษัทฯ	สงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำาระค่าสินค้า	ค่าเช่าซื้อ	
	 หรือค่าบริการ	หรือผิดเงื่อนไขในการชำาระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
•	การรับประกันนี้	ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย	หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ	อุบัติภัย
	 และการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับสินค้า
•	การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไป
	 พร้อมกับสินค้า
•	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

การทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 
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Thank you for purchasing STORMER - ELVIRA Household Steam Cleaner 
+ Steam Mop.
This powerful steam cleaner removes dirt, kills bacteria and completely disinfects 
a wide range of surfaces without the use of chemicals. So versatile it can be 
used for cleaning windows, bathrooms, upholstery, garden furniture, cars and 
cleaning clothes. The steam cleaner is also ideal for disinfecting refrigerators, 
baths and cleaning floors and walls.
Please read the instructions carefully before first usage and pay special attention 
to the safety warnings. Place it where easy to access whenever you need.
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SAFETY PRECAUTIONS

•	 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	the	use	of	the	appliance	by	a	person	responsible	for		
	 their	safety.	Never	let	children	play	with	it.
•	 Don’t		leave	the	steam	cleaner	unattended	when	plugged	in.	Unplug	from	the	mains	power		
	 supply	when	not	in	use,	before	servicing,	maintenance,	or	filling	water.
•	 Never	turn	the	appliance	slantwise	onto	its	side	by	more	than	45	degrees	when	using	it.	
•	 Don’t		immerse	the	steam	cleaning	into	water	or	any	other	liquids.	
•	 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.	Only	use	the	manufacturers	recommended	accessories.	
•	 Don’t	directly	spray	steam	towards	equipment	containing	electrical	components,	such	as	the		
	 interior	of	ovens.
•	 If	the	appliance	is	not	working	as	it	should,	has	been	dropped,	damaged,	left	outdoors,	or			
	 dropped	in	water,	have	it	fixed	by	a	qualified	ELVIRA	electrician	before	using	it	again.	
•	 Don’t	damage	power	supply.	Hold	the	plug	to	unplug	smoothly	and	straightly.	Don’t	pull	cable.
•	 Don’t		pull	or	carry	the	appliance	by	the	power	cord,	use	the	cord	as	a	handle,	close	a	door		
	 on	the	cord,	or	pull	the	cord	around	sharp	edges	or	corners.	Keep	the	cord	away	from	heated		
	 surfaces.
•	 Don’t		handle	the	plug	or	steam	cleaner	with	wet	hands	or	operate	without	shoes.
•	 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.
•	 Close	security	cap	(1)	tightly	before	plug	in.	The	security	cap	must	not	be	opened	during	use.
•	 Don’t	overfill	(not	over	250	ml.),	or	it	will	cause	unnecessary	pressure.
•	 Never	put	descaling,	aromatic	or	detergent	products	into	the	steam	cleaner,	as	this	may	clog		
	 nozzle	or	damage	the	appliance.	it	is	unsafe	to	use.
•	 Don’t	put	the	appliance	on	fabric	or	other	material	that	will	block	airflow	underneath.

WARNING: Never jet steam against person or any animal.
Never attempt to touch steam.

Unplug the steam cleaner before and after use.
Be cautious of hot steam at all time.
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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	electric	parameter	requirement.	If	steam	cleaner’s	cable	or	steam		
	 hose	is	damaged,	contact	ELVIRA	service	center	for	repairing,	changing	the	qualified	spare	part.
•	 Don’t	use	the	product	with	a	damaged	power	cord.	Go	to	ELVIRA	service	center	for	 
	 replacement.

After Usage: 
•	 To	prevent	steam	cleaner	from	an	accidental	operation,	always	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		
	 airflow	area.
•	 Store	the	appliance	indoor	in	a	cool,	dry	area.

Maintenance and Service:
If	any	of	following	problems	is	found,	please	take	the	steam	cleaner	to	ELVIRA	service	center.	
ELVIRA	qualified	technician	must	do	reparation	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.
•	 Any	repair	work,	including	the	replacement	of	the	power	cord	must	only	be	carried	out	by	a		
	 qualified	ELVIRA	electrician.
•	 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.
•	 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:

1.	Security	Cap
2.	Steam	Button	&	Button	Lock
3.	Power	Indicator
4.	Power	Cord	and	Plug
5.	Measuring	Beaker
6.	Funnel
7.	Floor	Steamer	Extension	Tubes
8.	Floor	Mop	Cloth	
9.	Glass-Cleaning	Blade

10.	Floor	Mop	Steamer
11.	Garment	Steamer	Cloth	
12.	Flexible	Hose	
13.	Angle	Nozzle
14.	Round	Brush
15.	Bronze	Brush
16.	Straight	Nozzle
17.	Garment	Steamer	

1

10 11

12 15

13

14

16 17

9

2

3

6

7

8

4

5
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SPECIFICATIONS:

Rated	Voltage	 :		 	 AC	220-240V	~	50/60Hz
Rated	Power	 :		 	 900	-	1050	W
Boiler	Capacity	 :		 	 350	ML
Steam	Temperature	 :			 	 105	°C	
Steam	Rate	 :		 	 28-32	g/min
Product	Net	Weight	 :		 	 2.38	kg
Product	Dimension	 :		 	 250	x	132	x	230	mm	(Only	handle	unit)

Safety Features
•	 If	the	steam	cleaner	is	switched	on	and	contains	insufficient	amount	of	water,	automatic	safety		
	 cut	off	function	will	be	triggered	to	protect	the	appliance	from	overheating.
•	 The	steam	cleaner	has	a	central	system	to	keep	the	steam	temperature	not	over	than	130	°C
•	 An	automatic	pressure	release	function	will	automatically	release	the	excess	pressure	if	the	
	 pressure	in	the	tank	becomes	too	high.
•	 The	power	cord	is	insulated	to	help	protect	it	in	case	of	contacting	with	water.
•	 Automatic	button	lock	at	steam	button	will	help	prevent	unintentionally	press	the	steam	button.

OPERATION                 
                                               
How to Use
Step 1 Put	the	steam	cleaner	on	a	sturdy,	stable	and	level	surface,	remove	the	security	cap,	
	 and	insert	the	funnel.
Step 2 Pour	desired	amount	of	water	(250	ml.)	into	the	tank	(do	not	over	fill	tank)	using	the		
	 measuring	beaker.	Replace	the	security	cap	and	firmly	secure.
Step 3	 Check	the	power	cord	and	plug	to	make	sure	they	are	in	good	condition.	Insert	the	plug		
	 into	the	mains	power	supply.
Step 4	 The	steamer	needs	approximately	3-4	minutes	to	heat	the	water	and	create	the	sufficient		
	 steam.	Release	the	button	lock	and	press	the	steam	button	lightly	to	test	it,	check	and		
	 see	if	the	steam	is	being	released.
Step 5 	 Release	the	button,	and	then	attach	one	of	the	cleaning	attachments	depending	on	what		
	 function	you	want	to	perform.	Press	the	steam	button	again	to	start	the	cleaning	process.
Step 6	 When	you	have	finished	cleaning,	unplug	the	appliance	from	the	mains	power	supply.
Step 7	 Press	the	steam	button	to	release	the	pressure	until	no	more	steam	comes	out.
Step 8	 Unscrew	the	security	cap	slightly	to	release	the	remaining	steam.	Pour	out	remaining	hot		
	 water.		Be	caution	of	hot	water.	Allow	the	steam	cleaner	to	cool	down	for	about	5	minutes.	
	 Once	it	has	cooled	down,	open	the	security	cap	completely.
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Step 9	 Use	the	funnel	and	measuring	beaker	to	add	some	cool	or	warm	water	if	further	cleaning		
	 is	required.	Total	quantity	of	water	should	not	more	than	250	ml.
Step 10	 Replace	the	security	cap	when	you	have	finished	adding	water	and	firmly	secure	in	place.
Step 11	 After	usage,	allow	the	tank	to	dry	out	completely.	Wipe	the	outside	body	of	the	steam		
	 cleaner	with	a	clean	dry	cloth.	Keep	the	appliance	in	dry	cool	place.
Note:	The	power	light	will	illuminate	when	the	appliance	is	connected	to	the	mains	power	supply.	
It’s	indicating	that	the	appliance	is	power	on.

Fitting and Usage of Attachments
Please	note,	to	install	any	of	the	heads	onto	the	nozzle,	align	the	ridge,	next	to	the	arrow	mark,
With	the	single	line	marked	on	the	main	unit	and	rotate	the	head	clockwise	until	it	locks	into
Position.	To	remove	any	of	the	heads,	simply	rotate	the	head	anti-clockwise	and	remove.

Cautions: Metal	tips	on	nozzles	will	get	hot	during	use.	Don’t	touch	hot	surfaces.	Allow	the	
attachments	to	cool	down	before	replacing	them	while	the	appliance	is	being	used.

Disinfection and Sterilization
Install	the	straight	nozzle	(16)	onto	the	short	spray	nozzle	(See	figure	1	below).	Aim	the	long
Spray	head	at	the	area	that	needs	disinfecting,	and	press	down	the	steam	button	to	release	high	
temperature	steam.
	 	 Figure	1

 

Removing Stains from Clothing 
Install	the	round	brush	(14)	onto	the	short	spray	nozzle	(See	figure2).
Pass	the	brush	gently	over	the	clothing,	in	all	directions,	to	remove	the	stain	and	press	the	button	
to	release	the	steam.
	 	 Figure	2
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CLEANING AND STORAGE                
                                               
Before	cleaning	unplug	the	appliance	from	the	mains	power	supply.
•	 Surface	cleaning:	Wipe	the	steam	cleaner	with	a	soft	damp	cloth	using	mild	liquid	detergent,		
	 then	wipe	dry.
•	 Tank	cleaning:	Depending	on	use	and	your	hardness	of	water,	approximately	every	2-3	months	
	 it	is	recommended	that	you	clean	the	tank	using	a	descaler	to	remove	any	mineral	deposits.
•	 Parts	cleaning:	Wash	the	parts	after	every	use.	Keep	them	stored	in	a	cool	dry	place.
•	 This	steam	cleaner	uses	tap	water.	However,	in	areas	with	hard	water,	distilled	water	should	be		
	 used	for	better	performance.
•	 Fill	the	water	tank	following	the	descaler	manufacturer’s	instructions.
•	 Do	not	operate	and	release	steam	whilst	the	descaler	is	inside	the	tank.
•	 Unplug	the	machine	and	allow	to	cool	before	emptying	the	water	from	the	tank.
•	 Rinse	the	tank	with	clean	water.	

Note:	Do	not	add	any	detergents	or	chemicals	to	the	water	whilst	cleaning.	Only	clean	water	is	
allowed.

Cleaning Doors and Windows
Install	the	head	for	the	garment	steamer	(17)	onto	the	short	spray	nozzle.	Attach	the
Garment	steamer	cloth	(11)	onto	the	head	for	garment	steamer	(17)	then	clean	the	window/	door	
by	pressing	the	steam	button	at	regular	intervals.	To	remove	excess	water	from	the	window,	 
Remove	the	garment	steamer	cloth	(11)	and	clip	on	the	glass-cleaning	blade	(9)	onto	the	end	of	
the	head	of	the	garment	steamer	(17)	(See	figure	3	and	4).

			Figure	3	 	 	 	 							Figure	4
  

Cleaning Floor
Install	the	floor	steamer	extension	tubes	(7)	onto	the	short	spray	nozzle,	and	then	attach	the	floor	
mop	steamer	(10)	onto	the	end	of	it.	Place	the	floor	mop	steamer	(10)	onto	dirty	floor,	and	then	
press	down	the	steam	button	to	remove	dirt	and	stains	from	the	floor	and	corners	of	the	room.
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WARRANTY CONDITIONS              
                                               
This	steam	cleaner	has	1-year	warranty	since	the	day	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.

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 

ศูนย์บริการในกรุงเทพ 
ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน   02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์   02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอร์แลนด์  02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา สุขุมวิท   02-391-0180
ศูนย์บริการ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  02-958-5075
ศูนย์บริการ สาขา เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์  02-863-8594
ศูนย์บริการ สาขา เดอะพาซิโอทาวน์ รามคำาแหง  02-111-3109
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ รามคำาแหง  02-310-1200 EXT 1264
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ  02-477-9490
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน  02-550-0383
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางแค  02-454-9153
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ  02-363-3102
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ พารากอน  02-610-7964
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ชิดลม  02-793-7777 EXT 3505, 3509
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล บางนา  02-361-1010 EXT 3435
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 2  02-872-1400-9 EXT 2404
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 3  02-673-6100 EXT 2545
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา  02-552-5455 EXT 2511
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รังสิต  02-958-6000 EXT 2224
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  02-884-8000 EXT 2427
แผนกเครื่องนอน สาขา โรบินสัน รังสิต  02-958-0816 EXT 564
เพาเวอร์มอลล์ สาขา พารากอน  02-690-1000 EXT 1171, 1172
เพาเวอร์มอลล์ สาขา งามวงศ์วาน  02-555-1000 EXT 241, 270
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางกะปิ   02-739-1000 EXT 127, 178
 

PENKHUN Co., Ltd.
988-990-992	Sukhumvit	Road,	Phra	Khanong,	
Klong	Toei,	Bangkok	10110
Tel:	 +66	2391	0180		
Fax:	+66	2381	3874

ข้อมูลติดต่อ (contact us)
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ข้อมูลติดต่อ (contact us)

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด 
บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำากัด   (038) 793-671, (038) 270-416
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำากัด จ.นครราชสีมา  (044) 295-864-5, 081-966-7768
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำากัด จ.อุดรธานี  081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำากัด   (053) 405-210-1
เซ็นทรัล สาขา ลำาปาง   (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 จ.สงขลา  (074) 355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำากัด จ.ปัตตานี  (073) 333-447, 085-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำากัด   081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำากัด   (034) 272-201, 087-667-1774

Customer	Service:
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน
info@elvira.co.th

www.elvira.co.th
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