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ขอบคณุท ี�เลอืกใช ้อาเวยีนส ์เคร ื�องปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เช ื�อโรค เทคโนโลย ีCold Plasma Bi-Polar Ions

คูม่อืฉบบัน ี�มขีอ้มลูสําคญั ทั �งรายละเอยีดของผลติภณัฑ ์การตดิตั �ง การใชง้าน และการดแูลรักษา

โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านอยา่งละเอยีด เพ ื�อสามารถตดิตั �ง ใชง้าน และดแูลรักษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

การตดิตั �ง ใชง้าน หรอืดแูลรักษาท ี�ผดิวธิ ีการดดัแปลง แกะ ถอดชิ�นสว่น ท ี�ไมไ่ดก้ระทําโดย ชา่งผูเ้ชี�ยวชาญและเจา้หนา้ท ี�หรอื 
ตวัแทนของอาเวยีนส ์เป็นเหตใุหผ้ลติภณัฑน์ ี�ไมไ่ดรั้บการประกนั

ผลติภณัฑน์ ี�ควรซอ่มบํารงุโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญและเจา้หนา้ท ี�ของอาเวยีนสเ์ทา่นั �น หากมปัีญหาหรอืตอ้งการซอ่มแซมโปรดตดิตอ่ 
ศนูยบ์รกิาร โทร. 062 040 0609 หรอื Line : @amco และ info@amcit.co.th

The Manufacturer assumes no liability for damage to property or persons caused by inappropriate use or failure to 
observe the safety and use instructions given in this manual. In such cases all warranty rights shall become void. 
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1 ขอ้มลูท ั�วไป

1.1 รายละเอยีดเบ�ืองตน้
ผลติภณัฑท์ี�ระบุไวใ้น "คูม่อืการใช ้งาน อาเวยีนส ์รุน่ AWIONS TOWER (D5 T)" ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน และ

"คูม่อืการใชง้านอาเวยีนส ์รุน่ AWIONS TOWER (D5 T)" ฉบบันี�เขยีนขึ�นตามข ้อกําหนด Directive 2006/42/EC 

ของสหภาพยโุรป, ใหข้อ้มลูและรายละเอยีดการตดิตั�ง การใช ้งาน การดแูลรักษา เพื�อใหผ้ลติภณัฑส์ามารถใชง้านไดม้ ี

ประสทิธภิาพและปลอดภยั 

โดยคูม่อืฉบบันี�มวีตัถปุระสงคด์งันี� :
• เพื �อใหส้ามารถตดิตั �ง ใชง้าน และดแูลรักษาผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS TOWER (D5 T) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั

• ใหข้อ้มลูดา้นความปลอดภยั อนัตราย และขอ้ควรระวงัในการใชผ้ลติภณัฑ์

• เพื �อใชเ้ป็นขอ้มลูในการใชง้านผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ

ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ ตอ่การนําผลติภณัฑไ์ปใชอ้ยา่ง

ผดิวตัถปุระสค ์ผดิหนา้ที � หรอืผดิวธิทีกีารใชง้าน หรอืการใชง้าน ท ี�ละเมดิกฎหมาย หรอืขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยั และไมม่สีว่นรับ 

ผดิชอบใดๆ หากเกดิความเสยีหายตอ่รา่งกาย และทรัพยส์นิ 

ขอ้มลู ภาพ ภาพรา่ง ตาราง และเน ื�อหาหรอืภาพประกอบทั �งหมดในคูม่อืการใชง้านฉบบัน ี� เป็นลขิสทิธ ิ�ของ อาเวยีนส ์(AWIONS) 

ประเทศอติาล ีการทําซ ํ�า ดดัแปลง แจกจา่ย เผยแพร ่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทผูผ้ลติและเจา้ของผลติภณัฑเ์ทา่นั �น

อาเวยีนส ์(AWIONS) สงวนสทิธใินการเปล ี�ยนแปลง ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์หรอืรปูแบบการ 

ขายผลติภณัฑ ์โดยไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรงุขอ้มลูท ี�ไดร้ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�

1.2  เครื�องหมายมาตรฐาน 

CE marking เคร ื�องหมายมาตรฐาน แสดงวา่ผลติภณัฑน์ ี�เป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และการคุม้ครองสิ �งแวดลอ้ม 

ตามกฎหมายและกฎระเบยีบที �เกี�ยวขอ้งของสหภาพยโุรป แสดงเคร ื�องหมายดว้ยแผน่ป้าย ฉลาก หรอืพมิพล์งบนผลติภณัฑ ์หรอืชิ�นสว่น 

ในผลติภณัฑ์

A. Model 

B. Code 

C. Serial number

D. Power supply voltage 

E. Power

ผลติภณัฑ ์AWIONS D5 T ioniser  ไดรั้บเคร ื�องหมาย CE marked ซ ึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนด 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU,

2014/35/EU และขอ้กําหนดยอ่ยอ ื�นๆ
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ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D5 T (Tower) ออกแบมาเพ ื�อใชฆ้า่เชื�อโรค 

และปรบัปรงุคณุภาพอากาศในอาคาร ที�พกัอาศยั หา้งรา้น หรอืสถานท ี�ทางอตุสาหกรรม ซึ�งใน 

อากาศปราศจากกา๊ซไวไฟ ไอระเหยหรอืสสารท ี�ตดิไฟได ้หา้มใชใ้นสถานท ี�ท ี�อากาศเจอืปน 

ดว้ยละอองสสาร ฝุ่ นผงขนาดใหญ ่กา๊ซและสารไวไฟ หรอืใชผ้ดิไปจากวธิแีละจดุประสงคท์ ี�ได ้

ระบแุละอธบิายไวใ้น คูม่อื การใชง้านฉบบันี� หากมกีารละเมดิคาํแนะนําหรอืใชง้านผดิไปจากท ี� 

ระบไุวใ้นค่มูอืฉบบันี� ทางตวัแทนจาํหนา่ยและผูผ้ลติไมม่สีว่นรบัผดิชอบหรอืชดใชใ้นความเสยี 

หายใดๆ ก็ตามท ี�เกดิขึ�น

1.3 ความรบัผดิชอบ 

ผูใ้ช ้งานต ้องอา่นคูม่อืการใช ้งานและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด เพ ื�อป้องกนัอนัตรายท ี�อาจเกดิตอ่ผูใ้ช ้งาน ผูอ้ ื�น หรอืความเสยีหายตอ่ 

ทรัพยส์นิ หากผูใ้ช ้งานไมป่ฏบิตัตามคําแนะนําหรอืใช ้งานผดิไปจากท ี�ระบไุว ้ในคูม่อืฉบบัน ี� ทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่น 

รับผดิชอบหรอืชดใช ้ในความเสยี หายใดๆ กต็ามที�เกดิขึ�นจากการใช ้งานนั �น สําหรับข ้อมลูหรอืข ้อสงสยัอ ื�นๆ กรณุาตดิตอ่โดยตรงท ี�

บรษิทั อมรมงคล จาํกดั 

71/113 หมู่ 13 ซอยมหาชยั ถนนบางนา-ตราด กม.10 

ตาํบลบางพลใีหญ่ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

www.amornmongkol.com/awions-air-purifier-sanitizer-disinfectant 

หากผูใ้ชง้านมกีารเปิดฝาครอบเคร ื�อง ดดัแปลง ซอ่ม แกไ้ข หรอืกระทําการใดๆ ในทํานองเดยีวกนั หรอืทําใหผ้ลติภณัฑถ์กูปรับเปล ี�ยน 

เปลี �ยนแปลง หรอืมลีกัษณะการใชง้านที�ผดิไปจากที�ผูผ้ลติไดอ้อกแบบไว ้ ทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่น รับผดิชอบหรอื 

ชดใชใ้นความเสยีหาย ใดๆ กต็ามทเีกดิขนึกบัรา่งกาย บคุคล หรอืทรัพยส์นิอนัเกดิขึ�นเน ื�องจากการกระทําดงักลา่ว

1.4 สญัลกัษณ ์

โปรดอา่นและทําความเขา้ใจตราสญัลกัษณแ์ละเคร ื�องหมายตา่ง ๆ ในคูม่อืฉบบัน ี� 

เครื�องหมาย คาํแนะนํา :  

- คําส ั�ง คําแนะนําที�ตอ้งปฏบิตัติาม และรายละเอยีดขอ้ควรระวงัตา่งๆ ในการใชง้าน 

เครื�องหมาย อนัตราย :  

- คําเตอืนอนัตรายท ี�อาจเกดิข ึ�นเนื�องจากการใชง้านหรอืการตดิตั �ง และขอ้ควรระวงัเพ ื�อความปลอดภยั

เคร ื�องหมาย หา้ม :  

 - ขอ้หา้ม ส ิ�งท ี�หา้มกระทํา และส ิ�งท ี�ตอ้งหลกีเล ี�ยง

เคร ื�องหมาย ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้า :

- แสดงอนัตรายจากไฟฟ้า หา้มเปิดฝาครอบเคร ื�องขณะเคร ื�องทํางาน และตอ้งปิดเคร ื�อง ถอดปลั�กกอ่นการ 

ตรวจสอบและซอ่มบํารงุ



Operation and Maintenance Manual AWIONS D5 T 

6 REV.04 
® 

เครื�องหมาย สวมถงุมอื : 

- สวมใสถงุมอืนริภยัทกุครั �งท ี�ตรวจสอบและซอ่มบํารงุ

เคร ื�องหมาย หลกีเล ี�ยงนํ �าและความชื�น : 

- เคร ื�องหมายจะปรากฎอยูบ่นตวัผลติภณัฑ์ ฉลากผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ หรอืแผน่ป้ายรายละเอยีดท ี� 

ตดิอยูบ่นตวัผลติภณัฑ์ คําเตอืนห ้ามโดนนํ�า และหลกีเล ี�ยงการสมัผัสความช ื�น

เคร ื�องหมาย ขยะอเิล็กทรอนกิส์ : 

- เคร ื�องหมายจะปรากฎอยูบ่นตวัผลติภณัฑ์ ฉลากผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ หรอืแผน่ป้ายรายละเอยีดท ี� 

ตดิอยูบ่นตวัผลติภณัฑ์ ห ้ามท ิ�งผลติภณัฑแ์ละช ิ�นสว่นผลติภณัฑล์งในถงัขยะท ั�วไป ผลติภณัฑต์ ้องได ้ 

รับการกําจัดอยา่งถกูวธิี และท ิ�งในท ี�จัดไว ้สําหรับขยะอเิล็กทรอนกิสโ์ดยเฉพาะเทา่นั �น หากผูใ้ช ้ไมป่ฏบิตั ิ 

ตามอาจถกูลงโทษตามกฏหมาย
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2 คาํแนะนําในการใชง้าน

โปรดเก็บคูม่อืฉบับนี�ไวใ้นที�ที�คน้หาไดส้ะดวก เพื�อใชอ้า้งองิในการตดิตั �งและดแูลรักษา

การตรวจสอบและการซอ่มบาํรงุผลติภัณฑต์อ้งกระทาํโดยชา่งผูเ้ช�ียวชาญของ AWIONS 

หรอืตัวแทนจําหน่ายอยา่งเป็ นทางการของ AWIONS เทา่นั�น การตรวจสอบ เปิดฝาครอบเคร� ือง ดัดแปลง 

ซอ่มแซม โดยพลการ หรอืไมไ่ด ้กระท ําโดยชา่งผู้เช�ียวชาญของ AWIONS 

ทางผู้ผลติและตัวแทนจําหน่ายจะไมร่ ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ อันเกดิจากการกระทํา ดังกลา่ว

กรณุาตรวจสอบเครื�อง และอปุกรณใ์หค้รบถว้นกอ่นทําการตดิตั�ง และใชง้าน หากพบปัญหาใดๆ 

กรณุาตดิตอ่ตั วแทนจําหน่าย AWIONS ทันท ี

การตดิตั�งและการใชง้านผลติภัณฑ ์ตอ้งกระทําและอา้งองิจากรายละเอยีดที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบับนี� เทา่นั�น 

หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสั ยในการใชง้าน สามารถอา้งองิวธิแีกไ้ขเบื�องตน้ไดจ้ากคูม่อืฉบับ นี� 

หรอืตดิตอ่ตั วแทนจําหน่าย

บรษัิทผูผ้ลติ AWIONS และบรษัิท อมรมงคล จํากั ด ผูแ้ทนจําหน่ายผลติภัณฑ ์AWIONS 

ไมม่สีว่นรั บผดิชอบในความเสยีหายหรอือั นตรายใดๆ อั นซึ�งเกดิกั บบคุคล สั ตว ์สิ�งมชีวีติ หรอืทรัพยส์นิ 

อ ันมสีาเหตมุาจากการตดิตั�งที�ผดิวธิ ีดั ดแปลง แกไ้ข ปรั บ เปลี�ยน 

หรอืใชง้านผดิไปจากจดุประสงคแ์ละหนา้ที�ของผลติภัณฑท์ี�ไดร้ะบไุวใ้นคูม่อืฉบับนี�

เพื�อความปลอดภยัในการใชผ้ลติภณัฑเ์ครื �องใชไ้ฟฟ้านี� กรณุาปฏบิตัติามคาํแนะนําเร ื�องความปลอดภยั ดงันี� 

เด็ก ผูพ้กิาร ผูบ้กพรอ่งทางปัญญา ผู้ป่วยทางรา่งกายและจติ ห้ามทําการตดิตั�งหรอืใช้งานผลติภณัฑ ์

โดยลําพัง การตดิตั�งและการใช ้งานควรกระทําโดยคํานงึถงึความปลอดภยั 

และควรตดิตั�งให ้พน้จากมอืเด็ก 

ห้ามจับตวัเคร�ืองขณะมอืเปียก เพ�ือเป็นการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต 

ห้ามตรวจเชค็ ซอ่มบํารงุ หรอืเปิดฝาครอบเคร �ืองหากตวัเคร�ืองยงัเสยีบปลั�กอยู ่ ผูใ้ช้งานตอ้งปิดสวติช ์

ถอดปลั�กทกุครั �งกอ่นทําการ ตรวจเชค็ ซอ่มบํารงุ หรอืเปิดฝาครอบเคร �ือง เพ �ือเป็นการป้องกนั 

อนัตราย จากไฟฟ้าชอ็ต 



คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 T 

8 REV.04 
® 

หา้มผูท้ ี�ไมไ่ดรั้บการฝึกอบรม และอนุญาตจากเจา้ของผลติภณัฑ ์AWIONS ซอ่มแซม ซอ่มบํารงุ ปรับปรงุ 

เปล ี�ยนแปลง ตวัผลติภณัฑ ์หรอืช ิ�นสว่นผลติภณัฑ ์AWIONS โดยเด็ดขาด

หา้มเปล ี�ยนแปลง ตดั บดิ งอ ลอกฉนวน เชื�อมตอ่ สายไฟฟ้าทั �งดา้นในและดา้นนอกเคร ื�อง 

หา้มเหยยีบ ยนื นั�ง หรอืวางสิ�งของ หรอืวตัถใุดๆ บนตวัผลติภณัฑ์

หา้มฉีด สเปรย ์หรอืทําใหเ้คร ื�องสมัผัสกบันํ�าและของเหลวโดยตรง

หา้มเปิด แกะ ถอด ฝาครอบเครื�อง ในขณะที�เสยีบปลั�กไฟอยู ่การซอ่มบํารงุทกุครั �งตอ้ง ปิดสวติช ์

ถอดปลั�กไฟ และตอ้งกระทําโดยชา่งของ AWIONS เทา่นั �น

วางผลติภณัฑแ์ละเกบ็อปุกรณใ์หห้า่งจากมอืเด็ก



คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 T 

9 REV.04 
® 

3 หลกัการทาํงาน

3.1 หลกัการทาํงาน 

เครื �องปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรคอาเวยีนส ์(AWIONS) มคีวามสามารถในการฆา่เชื �อโรค เชื�อไวรัส แบคทเีรยี เชื�อรา กําจัดฝุ่ น 

PM2.5 กําจัดกล ิ�นไมพ่งึประสงค ์ดว้ยเทคโนโลย ีCold Plasma Bi-Polar Ions ท ี�โมเลกลุไฮดรอกซลิจะถกูปลอ่ยออกมากําจัดเชื �อโรค 

และสารมลพษิตา่ง ๆ ในอากาศและบนพื�นผวิอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) สรา้ง Cold Plasma Bi-Polar Ions 

เลยีนแบบไอออนที �มใีนธรรมชาต ิซึ�งสว่นใหญพ่บในป่า สถานที�ท ี�มธีรรมชาตสิมบรูณแ์ละปราศจากมลพษิ 

และไออนเหลา่นี�มคีณุสมบตัใินการทําลายเชื�อโรค และลดสารมลพษิตา่งๆ  

The figure above illustrates how negative ions inactivate a virus by "stealing" hydrogen H+ from its protein membrane. 

In this way the pathogens present in the air and on surfaces are inactivated. 

3.2 ประโยชนข์องระบบ AWIONS SYSTEM 

• กําจัดเช ื�อโรค เช ื�อไวรัส เชื�อรา ทั �งในอากาศและบนพื�นผวิ

• ลด VOCs (Volatile Organic Compounds) สารระเหยตา่งๆ ในอากาศ สาเหตขุองการเกดิกลิ�นและมลพษิ

• กําจัดและลดฝุ่ น PM2.5 

• กําจัดกล ิ�นไมพ่งึประสงค์

• ลดการเกดิไฟ้าสถติย์

• ชว่ยลดภาระในการทําความสะอาดและซอ่มบํารงุระบบปรับอากาศ

• ลดสารกอ่ภมูแิพ ้

เทคโนโลย ีAWIONS bi-polar ionization technology ไมไ่ดใ้ชส้ารเคม ีไมก่อ่ใหเ้กดิสาร 

กา๊ซอนัตราย 

AWIONS ไมก่อ่ใหเ้กดิกา๊ซโอโซนซึ�งมผีลตอ่สขุภาพ (< 0.005 ppm) 
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4 รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ตวัเคร ื�องผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ประกอบไปดว้ย : 

- ฝาครอบตวัเคร ื�องสเตนเลส สตลี  (1) 

- โครงสเตนเลส (7) สําหรับยดึอปุกรณ ์:

• เคร ื�องกําเนดิไอออน (2)

• พัดลม (4) 

• ชอ่งเสยีบปลั�ก (5) 

• ปุ่ มเปิด - ปิด (6)

• ไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของเคร ื�องกําเนดิไอออน (3) 

• อะแดปเตอรแ์ละปลั�กเสยีบ (8)

ใชง้านเคร ื�องโดยการเสยีบสายไฟเขา้กบัตวัเคร ื�อง แลว้จงึเสยีบปลั�กอะแดปเตอรเ์ขา้กบัเตา้รับใหส้ดุ เปิด-ปิดเคร ื�องดว้ยสวติชด์า้นหลงั 

ตวัเคร ื�อง เม ื�อเคร ื�องเริ�มทํางาน จะไดย้นิเสยีงพัดลม (4) เป่าอากาศผา่นเครื�องกําเนดิไออน เพ ื�อนชว่ยนํา AWIONS Cold Plasma Bi-

Polar Ions กระจายไปฆา่เชื �อโรคและปรับปรงุคณุภาพอากาศของพ ื�นท ี�ท ี�ตดิตั �งเครื�องไว.้ อาเวยีนสจ์ะทําหนา้ท ี�ผลติไอออนอยา่งตอ่เน ื�อง 

ตลอดเวลาท ี�เปิดเคร ื�องอยู ่และสามารถเปิดเคร ื�องไวไ้ดต้ลอด 24 ชั �วโมง



คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 T 

11 REV.04 
® 

4.1 อปุกรณป์ระกอบตวัเคร ื�อง

1. ฝาครอบตวัเคร ื�อง (Protective cover)

2. เครื�องกําเนดิไอออน (Ion generator)

3. ไฟแสดงสถานะการทํางานของเคร ื�องกําเนดิไอออน (Emitter operation LED)

4. พัดลม (Fan)

5. อปุกรณi์รับ-จา่ยกระแสไฟฟ้า (Power supply)

6. สวติชเ์ปิด-ปิด (Main switch)

7. โครงสําหรับยดึอปุกรณภ์ายในเคร ื�อง (Load-bearing structure)

8. สายไฟ และอะแดปเตอรป์ลั�ก (Power cable with adapter)

4.2 ขอ้มลูดา้นเทคนคิ 

รุน่
ขนาด

ก x ย x ส (มม.)

แหลง่จา่ยไฟฟ้า 

[V-Hz] 

กาํลงัไฟฟ้าท ี�ใช ้

[วตัต]์ 

นํ �าหนกั

[กก.] 

AWIONS D5 T (Tower) 70x70x235 100~240V
50/60 Hz 

1.8  / 2.2 1.2 

ผลติภณัฑอ์าเวยีนสร์ุน่ AWIONS D5 T (TOWER) สามารถปรับความแรงของลมไดส้องระดบั โหมด silent (I)

ปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื �อไดใ้นพ ื�นท ี� 60 ลบ.ม.  และโหมด Turbo (II) ปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื �อไดใ้นพ ื�นที� 90 ลบ.ม

ประสทิธภิาพในการปรับปรงุสภาพอากาศและฆา่เชื �อโรค ข ึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน
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5 วธิกีารใชง้าน

5.1 วธิกีารใชง้านระบบอาเวยีนสท์ ี�ถกูตอ้งและปลอดภยั

AWIONS system คอืระบบฆา่เชื�อ และปรบัปรงุคณุภาพอากาศ เพ ื�อสรา้งสภาพแวดลอ้มท ี�มคีณุภาพ

การทําใหส้ภาพแวดลอ้มปราศจากเชื�อโรคดว้ยระบบปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรค AWIONS System ชว่ยใหค้ณุป้องกนัและ 

ควบคมุการแพรก่ระจายของเชื�อโรคไดด้ยี ิ�งข ึ�น เพราะในบางครั �งการทําความสะอาดดว้ยสารฆา่เชื�อโรคอาจไมส่ามารถฆา่เชื�อไดใ้นทกุ 

พื �นที � หรอืทกุซอกมมุของสถานท ี�นั �น ๆ การใชเ้คร ื�องมอืในการชว่ยควบคมุโรคจงึมคีวามจําเป็นอยา่งย ิ�ง ระบบ AWIONS System 

ไมเ่พยีงแตฆ่า่เชื �อโรค เชื�อไวรัส เชื�อแบคทเีรยี เชื�อรา แตย่งัชว่ยควบคมุ ลด และกําจัดฝุ่ นละออง PM2.5 สารกอ่ภมูแิพ ้และกล ิ�นไมพ่งึ 

ประสงค ์เพื�อชว่ยสรา้งสภาพแวดลอ้มท ี�เป็นธรรมชาต ิสะอาด ปราศจากความเสี�ยงจากเชื�อโรคและสารมลพษิ

การทําใหส้ภาพแวดลอ้มปราศจากเชื�อโรคดว้ยระบบปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรค AWIONS System ไดรั้บการออกแบบใหเ้ปิด 

ใชต้ลอด 24 ชั �วโมง เพ ื�อควบคมุใหส้ภาพแวดลอ้มในพื�นท ี�ท ี�ใชอ้าเวยีนส ์(AWIONS) นั �น มคีณุภาพเหมาะสมและมเีชื �อโรคอนัตรายนอ้ย 

ที�สดุ โดยออกแบบตามมาตรฐานยโุรป เพื�อสขุภาพของผูท้ ี�อาศยัหรอืใชง้านพื�นท ี�นั �นๆ

อาเวยีนส ์(AWIONS) คอืระบบปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรคท ี�ไดรั้บการออกแบบมาใหทํ้างานตลอด 24 ชั�วโมง และตอ่เนื �อง 

ตลอด 7 วนั เพ ื�อรักษาคณุภาพอากาศใหอ้ยูใ่นระดบัท ี�ดตีอ่สขุภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพอากาศที�ด ีคณุสามารถใชช้วีติและ 

ทํากจิกรรมไดต้ามปกตใินขณะท ี�อาเวยีนสทํ์าการฆา่เชื �อและปรับปรงุคณุภาพอากาศ โดย Cold Plasma Bi-Polar Ions ท ี�อาเวยีนส ์

สรา้งข ึ�นมคีวามปลอดภยัตอ่มนุษย ์พชื และสตัว ์แตม่ปีระสทิธภิาพสงูในการฆา่เชื �อโรคเม ื�อระดบัความเขม้ขน้ของไอออนสงูถงึระดบัท ี� 

กําหนด การเปิดเคร ื�องตลอดเวลาจะชว่ยรักษาระดบัและรักษาความเขม้ขน้ของไอออนใหส้ามารถทํางานไดอ้ยา่งเต็มปีระสทิธภิาพ

อาเวยีนส ์(AWIONS) ออกแบบสําหรับใชภ้ายในอาคาร เพ ื�อลดสารมลพษิและกําจัดเชื �อโรค ทั �งแบคทเีรยี ไวรัส ในอากาศและบนพ ื�นผวิ 

สามารถใชต้ดิตั �งในระบบปรับอากาศของอาคารเพ ื�อชว่ยฆา่เชื�อโรค ทั �งในทอ่สง่กระแสลมเย็น (Air Duct) และสว่นกําเนดิความเย็น 

(AHU) อาเวยีนส ์(AWIONS) มสีว่นชว่ยในการดแูลรักษาและชว่ยยดือายกุารใชง้านของระบบปรับอากาศ

อาเวยีนส ์(AWIONS) สามารถตดิตั �งในที �อยูอ่าศยั ออฟฟิศ หา้งรา้น โดยเปิดใชง้านตลอดเวลาเพื�อฆา่เชื�อโรค และเสรมิประสทิธภิาพ 

ดา้นการลดฝุ่ นมลพษิ สารกอ่ภมูแิพข้องระบบกรองอากาศ จํานวนการตดิตั �งผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตอ้งสอดคลอ้งกบัขนาด 

ของพื�นที � โดยคํานวณขนาดพ ื�นท ี�เป็นลกูบาศกเ์มตร และตําแหน่งท ี�ตดิตั �งไมค่วรมสี ิ�งของกดีขวาง หรอืบงัตวัเครื�องอาเวยีนส ์(AWIONS) 

Cold Plasma Bi-Polar Ions ท ี�อาเวยีนส ์(AWIONS) สรา้งขึ�น จะกระจายตวัไปตามกระแสอากาศที�ไหลเวยีนในหอ้ง ทําหนา้ท ี�ฆา่เชื�อโรค 

ทั �งในอากาศและบนพื�นผวิที �อากาศเขา้ถงึ เราแนะนําใหก้ารทําความสะอาดประจําวนัยงัคงทําตามปกต ิและควรเชด็ฆา่เชื�อจดุท ี�โดน 

สมัผัสบอ่ยเชน่ มอืจับ ลกูบดิ ประตหูนา้ตา่ง เพ ื�อสภาพแวดลอ้มภายในอาคารท ี�สะอาดย ิ�งข ึ�น

เครื �องฆา่เชื�อโรคและปรับปรงุคณุภาพอากาศ อาเวยีนส ์(AWIONS) ใชเ้พ ื�อสรา้งสภาพแวดลอ้มท ี�สะอาดและเป็นมติรตอ่สขุภาพและ 

การใชช้วีติ ลดโอกาสในการตดิและแพรก่ระจายของเชื�อโรคในพ ื�นที�ท ี�ตดิผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)
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เพ ื�อการใช ้งานท ี�ถกูต ้อง กรณุาปฏบิตัติามคําแนะนํา ดงัตอ่ไปน ี�: 

• ติดตั �งเคร ื�องในจุดที�โปร่งโลง และอากาศหมุนเวียนสะดวก

• จํานวนเคร ื�องทตีดิตั �งตอ้งสมัพันธก์บัขนาดพื�นที�และประสทิธภิาพในการทํางานของเคร ื�องรุน่ AWIONS D5 T (Tower) 
โดยอา้งอิงจาก ข้อมูลดา้นเทคนิค ในข้อ 4.2

• ควรเปิดผลิตภัณฑ์ AWIONS D5 T (Tower) ตลอดเวลา โดยไม่ต้องปิดเครื �อง เพื�อฆ ่าเช�ือและปรับปรุงคุณภาพอากาศตลอด 24 
ช�ัวโมง

• ไม่ควรเคลื �อนย้ายผลิตภัณฑ์  AWIONS D5 T (Tower) หรือเปลี�ยนพื�นท�ี (ห้อง) ที�ใช้งานบ่อยๆ เพราะจะทําให้ระดับไอออนไม่
เสถียร และประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพอากาศลดลง

• การทําความสะอาดสถานที�และพื�นที� ควรกระทําทุกวันตามปกติ เพื�อสภาพแวดล้อมที�สะอาดย ิ�งขึ�น

• ควรใช ้นํ�ายาฆ่าเชื�อเช็ดถูทําความสะอาดพื�นที�ต่างๆ ในห้องเป็นครั�งคราว โดยเฉพาะจุดท ี�มีการสัมผัสบ่อย เช่น มือจับ ประตู 
หน้าต่าง เพื�อป้องกันการแพรก่ระจายของเชื �อโรคได้ดีขึ�น 
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6 การเคลื�อนยา้ยและการเก็บรกัษา

6.1   ชุดอปุกรณ ์ 

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) มาพรอ้มกบัอปุกรณ ์บรรจอุยูใ่นกลอ่งท ี�ออกแบบมาเป็นพเิศษเพื�อกนัความเสยีหายท ี�อาจเกดิข ึ�นกบัตวั 

เคร ื�องในระหวา่งขนสง่ โดยอปุกรณท์ี�บรรจอุยูใ่นกลอ่งมดีงัน ี� :

- ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D5 T (TOWER)

- พาวเวอรอ์ะแดปเตอรป์ลั�ก

- คูม่อืฉบบัภาษาองักฤษ 

6.2 การเคล ื�อนยา้ยและการขนสง่

For handling use, depending on the weight, suitable means as required by 

Directive 89/391/EEC and subsequent amendments. 

กรณุาใชค้วามระมดัระวงัขณะหยบิจบั ถอื หรอืเคล ื�อนยา้ย เพ ื�อป้องกนัความเสยีหายท ี�อาจ 

เกดิกบัผลติภณัฑ ์และเพ ื�อป้องกนัอบุตัเิหต ุและการบาดเจ็บของผูใ้ชง้าน

6.3    การตรวจสอบผลติภณัฑ ์

เม ื�อผูใ้ชไ้ดเ้ปิดกลอ่งผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตอ้งตรวจสอบผลติภณัฑว์า่มอีปุกรณบ์รรจมุาครบถว้นตามท ี�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� 

และไมม่คีวามเสยีหายใดๆ กบัตวัเคร ื�องและอปุกรณ ์

หากอปุกรณไ์มค่รบ พบความผดิปกต ิหรอืความเสยีหายใดๆ กบัตวัผลติภณัฑอ์นัเน ื�องมาจากกระบวนการผลติ กรณุาแจง้ผูผ้ลติหรอื 

ตวัแทนจําหน่าย ภายใน 7 วนั นับจากวนัท ี�ไดรั้บสนิคา้ หรอืวนัท ี�ซื�อ ซึ�งระบไุวใ้นใบเสร็จ

การแจง้อปุกรณไ์มค่รบ พบความผดิปกต ิหรอืความเสยีหายใดๆ ตอ้งกระทาํภายใน 7 วนั 

นบัจากวนัท ี�ไดร้บัสนิคา้ หรอืวนัท ี�ซื �อ ซ ึ�งระบไุวใ้นใบเสร็จ

6.4      การเก็บรกัษา

ในกรณีที�ยงัไมนํ่าออกมาใชง้าน ควรเกบ็ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไวใ้นกลอ่งใหม้ดิชดิ ในสถานที �ท ี�ไมม่ฝีุ่ น ไมม่กีารสั �นสะเทอืน 

และหา่งจากความชื�น 

ผูผ้ลติและตวัแทนจาํหนา่ย ไมม่สีว่นในการรบัผดิชอบความเสยีหายอนัเน ื�องมาจากการ 

ขนสง่ อบุตัเิหต ุหรอืการเก็บรกัษาท ี�ไมเ่ป็นไปตามคาํแนะนําท ี�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�

6.5      การเคล ื�อนยา้ยผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ระหวา่งการใชง้าน

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) สามารถเคลื�อนยา้ยไดส้ะดวกในระหวา่งการใชง้าน ปิดเคร ื�องและถอดปลั�กกอ่นการเคล ื�อนยา้ย 

ทกุครั �ง เพื�อป้องกนัการตกหลน่ หรอือบุตัเิหต ุควรจับตวัเคร ื�องดว้ยสองมอื
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7 การตดิต ั�งและการเร ิ�มใชง้าน

คาํเตอืน! กรณุาอา่นคูม่อือยา่งละเอยีดและครบถว้นกอ่นการใชง้าน

7.1         

7.2 

ผูผ้ลติและตวัแทนจาํหนา่ยไมม่สีว่นรบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอือนัตรายอนัเกดิจาการ ใชง้านผลติภณัฑ ์

ท ี�ไมไ่ดท้าํตามข ั�นตอน รายละเอยีด จดุประสงค ์และการดแูลรกัษาอยา่ง ถกูตอ้ง ท ี�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�

ผูผ้ลติและตวัแทนจาํหนา่ยไมม่สีว่นรบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอือนัตราย ใด ๆ อนัเกดิจากการ แกไ้ข เปิด 

ถอด ปรบัเปล ี�ยน ดดัแปลง หรอืซอ่มแซมผลติภณัฑแ์ละอปุกรณ ์ซ ึ�งไมไ่ดก้ระทาํโดยชา่งผูเ้ช ี�ยวชาญของผู ้

ผลติและตวัแทนจาํหนา่ย

• การตดิตั�งและการใช ้ง านจะตอ้งกระทําตามขนัตอนและคําแนะนําที�ระบไุว้ในคูม่อืฉบบันี�เทา่นั�น

• การใช ้ง านผลติภณัฑท์ี�ระบไุว้ในคูม่อืฉบบันี� ต้องเป็นการใช้งานท ี�ถกูต้องตามกฏหมายของประเทศที�ผลติภณัฑใ์นคูม่อืฉบบันี�ตดิตั�ง

อยู ่รวมไปถงึการกําจัดชิ�นสว่นหรอือปุกรณท์ี�ไมใ่ช ้ง าน ตอ้งกระทําดว้ยขั �นตอนที�ถกูต้องและเป็นไปตามที�กฏหมายของประเทศนั�น ๆ

กําหนดไว ้

• กอ่นเปิดใช้งานผลติภณัฑ ์ผู้ใช้งานและผูป้ฏบิตังิานต้องตรวจสอบอปุกรณต์วัเครอืง อปุกรณไ์ฟฟ้า สายไฟ และระบบไฟที�ตอ่เชื�อม 

กบัตวัผลติภณัฑใ์หอ้ยูใ่นภาวะใช้งานไดต้ามปกต ิไมม่คีวามเสยีหาย หรอืเสื�อมสภาพ หรอืความผดิปกตใิด ๆ อนัอาจกอ่ให้เกดิความ 

เสยีหายได ้หากมคีวามผดิปกตอิยา่งใดอยา่งหนึ�ง ผู้ใช้งานและผูบ้ตังิานห้ามเปิดใช้งานผลติภณัฑโ์ดยเด็ดขาด และควรถอดการเชื�อมตอ่ 

ไฟฟ้าทนัที

• ห้ามสมัผัส จับ นําเอาอปุกรณ ์หรอืสิ�งของใด ๆ มาสมัผัสปลั�กไฟ จดุจา่ยไฟ และชิ�นสว่นภายในผลติภณัฑ ์เพราะอาจกอ่ให้เกดิอนัตราย

จากไฟฟ้าชอ็ต หรอืเพลงิไหม ้

• หา้มเชด็ทําความสะอาด ตรวจเชค็ ซอ่มบํารงุ ในขณะท ี�เครื�องยงัเสยีบปลั�กอยู ่หากไมป่ฏบิตัติาม อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติ

• การซอ่มบํารงุ ถอด เปล ี�ยนอปุกรณ ์ตอ้งกระทําโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญจากทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายเทา่นั �น

เพื�อป้องกนัความเสยีหายท ี�จะเกดิกบัตวัเคร ื�อง และอนัตรายท ี�อาจเกดิกบัผูป้ฏบิตังิาน หากผูป้ฏบิตังิานฝ่าฝืน การรับประกนัสนิคา้จะสิ�นสดุ 

ลงทนัที

• อปุกรณแ์ละชิ�นสว่นอะไหลต่อ้งไดรั้บการรับรองจากผูผ้ลติเทา่นั �น

• การกําจัดอปุกรณ ์ชิ�นสว่นอปุกรณ ์ตอ้งกระทําอยา่งถกูตอ้งและไมล่ะเมดิกฎหมายดา้นสิ�งแวดลอ้มของประเทศ ซึ�งผูใ้ชง้านไดทํ้าการตดิตั �ง 

และใชง้านผลติภณัฑน์ี�

• หา้มใหเ้คร ื�องสมัผัสกบันํ�า หรอืของเหลวอื�นใด

• ตดิตั �งเคร ื�องในจดุท ี�ปลอดภยั สายไฟจะตอ้งไมพ่าดผา่นทางเดนิ หรอืจดุที �อาจกอ่นใหเ้กดิอนัตรายจากการตกหลน่ของตวัเครื�อง

• ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้า (V) ของอาคารกอ่นการตดิตั �งทกุครั �ง รายละเอยีดของแรงดนัไฟฟ้าท ี�สามารถใชง้านไดก้บัผลติภณัฑ ์

จะระบอุยูบ่นฉลากบนตวัผลติภณัฑ์

• หา้มจับ สมัผัสชิ�นสว่นละอปุกรณภ์ายในเคร ื�องเด็ดขาด

นิยาม   

ผู้ใช ้งาน : 

บคุคล หรอืนติบิคุคล ผู้ซื�อผลติภณัฑห์รอืใช้บรกิารผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตามจดุประสงคท์ไีด้ระบไุว้ในคูม่อืฉบบันี�

ผู้ปฏบิตังิาน : 

บคุคล ซ ึ�งผู้ใช้งานได้มอบหมายหน้ าที�หรอือนุญาตให้ทําการตดิตั้งและใช้งานผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)

ชา่งผู้ชาํนาญการ :

บคุคล ซึ่งได ้รับการฝึกอบรมและมคีวามรู้ในการใช้งานเครื่อง รู้ถงึความผดิปกต ิและวธิหีลกีเลยีงหรอืแก้ไขความผปิกตขิองตวัผลติภณัฑ ์

อาเวยีนส์ (AWIONS)

ขอ้ปฏบิตัเิพื�อความปลอดภยั
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• ใหปิ้ดสวติชแ์ละถอดปลั�กไฟ และตดิตอ่ชา่งจากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย หากพบความผดิปกตดิงัตอ่ไปน ี� :

- เครื�องสมัผัสโดนนํ�า หรอืของเหลวอ ื�นใด

- เกดิความเสยีหายจากสภาพอากาศ เชน่ โดนฝน

- ไมส่ามารถใชง้านได ้แมจ้ะทําการตดิตั �งหรอืแกไ้ขปัญหาเบ ื�องตน้อยา่งถกูตอ้งตามขั �นตอนท ี�ไดร้ะบไุวใ้นคูม่อืน ี�

• หา้มปิด คลมุ หรอืกระทําการใด ๆ ท ี�เป็นการปิดสว่นหน ึ�งสว่นใดหรอืทั �งหมดของชอ่งอากาศเขา้และออกบนตวัผลติภณัฑ์

• จดุที �ตดิตั �งผลติภณัฑต์อ้งไมม่สี ิ�งใดวางกดีขวางชอ่งเขา้-ออกของอากาศบนตวัผลติภณัฑ ์วางผลติภณัฑบ์นพ ื�นผวิเรยีบ

แข็ง หา้มวางบนพ ื�นผวินุ่ม เชน่ ผา้ พรม โซฟา ฯลฯ หรอืวางบนพ ื�นท ี�ลาดเอยีงและไมแ่ข็งแรง

ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชง้านผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์ (AWIONS) มหีนา้ท ี�ในการป้องกนัและแกไ้ข 

อบุตัเิหตทุ ี�อาจเกดิขึ�นจากการใชง้านท ี�ไมถ่กูตอ้ง หรอืเหตสุดุวสิยั เชน่ เพลงิไหม ้ไฟฟ้าช็อต  

ฯลฯ ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชง้านผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตอ้งปฏบิตัติามคาํแนะนําดา้น 

ความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั

7.3 การเตรียมการก่อนติดต �ัง

• ตรวจเช็คตวัเคร ื�องและอปุกรณท์กุช ิ�นวา่ไมม่คีวามเสยีหายใด ๆ และอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

• ในกลอ่งผลติภณัฑต์อ้งมคีูม่อืภาษาองักฤษ 1 ฉบบั

• ควรเปิดกลอ่งผลติภณัฑ ์ณ จดุตดิต ั�ง เพื�อหลกีเลี�ยงความเสยีหายจากการตกหลน่
• หา้มวางสิ �งของ เครื�องมอืบนตวัผลติภณัฑ ์และตอ้งตดิต ั�งเครื�องบนพื�นเรยีบ 

และม ั�นคงเทา่น ั�น

7.4 จดุตดิต ั�งเคร ื�อง 

• หา้มตดิต ั�งผลติภณัฑใ์นสถานท ี�ที �มไีอระเหยของกา๊ซไวไฟ กรด สารเคมทีี�มฤีทธิ� 

กดักรอ่น หรอืสารเคมใีด ๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายและอนัตราย

• จดุที �ตดิต ั�งเคร ื�องตอ้งไมม่สี ิ�งของใด ๆ กดีขวางชอ่งทางอากาศ เขา้-ออก บนตวัเครื�อง 

และควรมพีื�นท ี�รอบเคร ื�องเพยีงพอสาํหรบัการตรวจสอบ ทาํความสะอาด และแกไ้ข 

ปญัหาเบื�องตน้ไดส้ะดวก
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7.5 การเชื�อมตอ่ไฟฟ้า

คาํเตอืน! กอ่นการปฏบิตังิานใด ๆ กบัตวัเคร ื�อง ตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ถอดปล ั�กไฟแลว้

• ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าและความถีไ่ฟฟ้ า ที�แสดงอย ูบ่นฉลากบนตั วผลติภัณฑ ์

วา่ตรงกับแรงดันไฟฟ้ าและความถี�ไฟฟ้ าของสถานที�ท ี�ตดิตั�งเครื�อง

• ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไมค่วรใชเ้ตา้รบั หรอืปล ั�กตอ่พว่งรว่มกบัเคร ื�อง 

ไฟฟ้าอ ื�น เพ ื�อป้องกนัการเกดิไฟฟ้าเกนิกาํลงั ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลดัวงจร 

7.6         ระบบเชื�อมตอ่และการจา่ยกระแสไฟฟ้าของผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ใชส้ายไฟและปลั�กไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล สามารถใชก้บัเตา้รับมาตรฐานตามท ี�ระบไุวบ้นฉลาก 

ของตวัผลติภณัฑ ์หรอืในคูม่อืฉบบัน ี� กอ่นเสยีบปลั�กไฟฟ้า ตอ้งตรวจสอบใหม้ั �นใจวา่แรงดนัไฟฟ้าและความถ ี�ไฟฟ้าของสถานท ี�นั �น 

ตรงตามที �ระบไุวบ้นฉลากของผลติภณัฑ์

7.7 การใชง้าน 

1. เสยีบปลั�กเขา้กบัชอ่งเสยีบปลั�กบนตวัผลติภณัฑ ์และเสยีบปลั�กอะแดปเตอรเ์ขา้กบัเตา้รับใหแ้น่นสนทิ

2. ป่มุ เปิด-ปิด ตดิตั �งอยูท่ ี�ตําแหน่งลา่งสดุของดา้นหลงัเคร ื�อง (ดหูวัขอ้ท ี� 4) การเปิดเครื�อง, กดสวติชไ์ปท ี�ตําแหน่ง I จากนั �นจะได ้

เสยีงการทํางานของเคร ื�อง และไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของเคร ื�องสรา้ง Cold Plasma Bi-Polar Ions ตดิสวา่ง 

กดสวติชม์าท ี�ตําแหน่ง II เพ ื�อเปล ี�ยนการทํางานเป็นเทอรโ์บโหมด (Turbo Mode)
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7.8      ตาํแหนง่วางเคร�อืง 

ควรวางผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D5 T (Tower) บนที�เรยีบ แข็ง และมั�นคง โดยวางสงูจากพื�น 1 เมตร เว้นระยะอยา่งนอ้ย 

10 เซนตเิมตร จากผนัง และวตัถอุื�นๆ รอบเครื�อง  

7.9       การเปิด-ปิดเครื�อง 

การเปิดเคร ื�อง, กดสวติชไ์ปที�ตําแหน่ง I  หรอืตําแหน่ง II เชค็สถานะการทํางานของเครื�องไดจ้ากไฟ LED ที�ตดิสวา่ง

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ได้รับการออกแบบมาให้เปิดใช ้งาน 24 ช�วัโมง ตลอด 7 วนั

การปิดเคร ื�อง, กดสวติชไ์ปที�ตําแหน่ง O (อยูร่ะหวา่งตําแหน่ง I และ II)
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8    การดแูลรกัษา 

8.1 คาํเตอืน 

การตรวจสอบและดแูลรกัษาผลติภณัฑ ์ ตอ้งปิดสวติชแ์ละถอดปล ั�กไฟฟ้าออกจากเตา้รบัทกุ 

คร ั�ง ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เครื�องไมม่ไีฟฟ้าคา้งอยูใ่นระบบ และหยดุทาํงานแลว้

• ผูใ้ชง้านตอ้งดแูลรกัษาผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตามคาํแนะนําท ี�ระบไุวใ้นคูม่อื 

ฉบบันี�. 

• ในกรณีท ี�เคร ื�องทาํงานผดิปกต ิหรอืไมท่าํงาน ใหปิ้ดสวติช ์ถอดปล ั�กไฟฟ้า และตดิตอ่ 

ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจาํหนา่ย

การทําความสะอาดและเป่าฝุ่ นออกออกจากเคร ื�องสรา้ง Cold Plasma Bi-Polar Ions ควรทําเป็นประจํา เดอืนละ 1 ครั �ง .  

ผลติภณัฑท์ี �การขาดการดแูล อาจมปีระสทิธภิาพลดลง หรอืประสทิธภิาพไมเ่ป็นไปตามที �ผูผ้ลติไดอ้อกแบบไว ้

8.2       การทาํความสะอาด 

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) สามารถทําความสะอาดดว้ยเคร ื�องดดูฝุ่ นขนาดเล็กท ี�มกํีาลงัดดูตํ �า  สเปรยล์มกําจัดฝุ่ น หรอืลกูยางเป่าลม 

ท ี�ใชทํ้าความสะอาดเลนสก์ลอ้ง เร ิ�มจากเปิดจกุปิดชอ่งอปุกรณส์รา้งไอออนท ี�อยูด่า้นหลงัตวัเคร ื�อง ใชเ้คร ื�องดดูฝุ่ นขนาดเล็กดดูฝุ่ นดว้ย 

แรงดดูตํ �า หากใชส้เปรยล์มกําจัดฝุ่ นเป่าโดยเวน้ระยะหา่งจากชอ่ง 4 น ิ�ว หรอืใชล้กูยางเป่าลม เป่าเบาๆ ประมาณ 4-5 ครั �ง 

จากนั �นปิดจกุกลบัดงัเดมิ ควรทําความสะอาดฝุ่ นอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครั �ง

หา้มใชเ้ครื�องดดูฝุ่ นหรอืเคร ื�องมอืทาํความสะอาดท ี�ทาํงานโดยการเสยีบปล ั�กไฟฟ้า เพ ื�อหลกีเล ี�ยง 

การเกดิไฟฟ้าสถติยซ์ึ �งอาจทาํใหต้วัผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) เสยีหายได้

or or



คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 T 

20 REV.04 
® 

8.3 การทาํความสะอาดดา้นนอกตวัเคร ื�อง 

ปิดเคร ื�องและถอดปลั�กไฟกอ่นทําความสะอาดทกุครั �ง ใชผ้า้เน ื�อนุ่มชบุนํ�าเปลา่บดิจนหมาดเชด็ตวัเคร ื�อง จากนั �นใชผ้า้แหง้สะอาด

เชด็ซ ํ�า 

หา้มใชนํ้ �ายาทาํความสะอาด สบู ่หรอืผลติภณัฑท์าํความสะอาดอื�นๆ 

8.4         การแกป้ญัหาเบื�องตน้

              ปัญหาที �อาจพบและแนวทางการแกไ้ขเบ ื�องตน้

ปญัหา         สาเหตุ วธิแีกไ้ขเบื�องตน้

ไฟแสดงสถานะการทํางานไมต่ดิ 

หรอืพัดลมไมทํ่างาน

ไฟไมเ่ขา้ 
หรอืมปัีญหาท ี�ระบบไฟฟ้า
หรอืมปัีญหาท ี�ตวักําเนดิไอ
ออน

ตรวจสอบวา่สวติชเ์ปิดที�ตําแหน่ง I หรอื II  

ตรวจสอบปลั�กไฟวา่เสยีบอยูก่บัตวัเคร ื�องสนทิหรอืไม่

ตรวจสอบปลั�กไฟวา่เสยีบอยูก่บัเตา้รับหรอืไม่

ตรวจสอบวา่เตา้รับมกีระแสไฟ หรอืเส ื�อมสภาพหรอืไม่

หากตรวจสอบทกุอยา่งแลว้ เคร ื�องยงัไมทํ่างานเป็นปกต ิ

กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

หากพบความผดิปกตอิ ื�นใด นอกเหนอืจากท ี�ระบไุวด้า้นบน กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทน

จาํหนา่ย

ปิดเคร ื�องและถอดปลั�กทนัท ีและตดิตอ่ กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย หากพบความผดิปกต ิหรอืความเสยีหายของอปุกรณด์งัน ี�

• สายไฟของเคร ื�องมรีอยฉีก ขาด เสื�อมสภาพ หรอืรอยไหม ้

• อะแดปเตอรแ์ตก หกั มรีอยไหม ้กล ิ�นไหม ้ควนัขณะใชง้าน 

• ตวัเคร ื�องโดนนํ�าหรอืของเหลวอ ื�นหกใส่

• เครื�องไมทํ่างานแมว้า่จะตดิตั �งและปฏบิตัติามขั �นตอนคําแนะนําทกุอยา่งในคูม่อืฉบบัน ี�แลว้
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9   การกาํจดั

เมื�อผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) หมดอายกุารใชง้าน ตอ้งไดรั้บการกําจัดอยา่งถกูวธิตีามขอ้กําหดเรื�องการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิส ์

และขยะอนัตราย ตามกฎหมายของประเทศที�ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตดิตั �งและใชง้านอยู ่

รายการวสัดที�เป็นสว่นประกอบในผลติภณัฑอ์าเวยีนส์

• สเตนเลส สตลี
• อะลมูเินยีม
• แกว้
• ไนลอน
• พลาสตกิ
• กระดาษ การด์บอรด์
• ไม ้

การกาํจดัขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละชิ�นสว่นอเิล็กทรอนกิส ์

ผลติภณัฑน์ี�อยูใ่นขอ้กาํหนด Directive 2012/19/EU เร ื�องการกาํจดัขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละ 

ชิ�นสว่นอเิล็กทรอนกิส ์ (WEEE). ผลติภณัฑแ์ละชิ�นสว่นผลติภณัฑไ์มส่ามารถกาํจดัโดยการทิ�ง 

แบบขยะท ั�วไป เนื�องจากประกอบดว้ยวสัดหุลากหลายประเภทที�สามารถนําไปรไีซเคลิได ้ โปรด 

ตดิตอ่หนว่ยงานกาํจดัขยะทอ้งถิ�นเพื�อการกาํจดัที�ถกูตอ้งและเหมาะสม ผลติภณัฑน์ี�ไมม่สีว่น 

ประกอบที�เป็นอนัตรายตอ่มนษุยแ์ละสิ�งมชีวีติเนื�องจากไมม่สีว่นประกอบที�เป็นอนัตรายตามขอ้ 

กาํหนด Directive 2011/65/EU (RoHS) แตห่ากทิ�งไมถ่กูวธิจีะเป็นมลพษิตอ่สิ�งแวดลอ้ม 

และสง่ผลเสยีตอ่ระบบนเิวศ ผูใ้ชต้อ้งอา่นคูม่อือยา่งละเอยีดและครบถว้นกอ่นใชง้าน หา้มใช ้

ผลติภณัฑน์ี�ดว้ยวธิกีาร หรอืวตัถปุระสงคอ์ื�นใดที�ผดิไปจากที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� การใชง้านที�ไม ่

ถกูตอ้งตามวธิกีารและวตัถปุระสงคอ์าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต และความเสยีหายตอ่ 

ผูใ้ชง้าน สิ�งมชีวีติ และทรพัยส์นิ ซึ�งผูผ้ลติและตวัแทนจาํหนา่ยไมม่สีว่นในความรบัผดิชอบ
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10  การรับประกัน 

1. ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ได ้ร ับการผลติและควบคมุการผลติ ตรวจสอบคณุภาพ รวมไปถงึใช ้ชนดิของวสัดตุามข้อกําหนด 
ของสหภาพยโุรป (EU Directive)

• ระยะเวลารับประกนั 1 ปี
• การรับประกนัมผีลสําหรับผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ท ี�ซื �อจากตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของประเทศไทย 

และเป็นผลติภณัฑท์ตีดิตั �งใชง้านในประเทศไทยเทา่นั �น
• ระยะเวลารับประกนันับตั�งแตว่นัที�ซ ื�อผลติภณัฑ ์โดยอ้างองิ วนั/เดอืน/ปี ที�ระบไุว้ในใบเสร็จรับเงนิ
• ผู้ใช้งานตอ้งลงทะเบยีนผลติภณัฑใ์นแบบฟอรม์รับประกนัออนไลน ์ซึ�งแสดงไว้ในทา้ยคูม่อืฉบบันี�
• หากตรวจพบความผดิปกตใิดๆ ในตวัผลติภณัฑ ์ต้องแจง้ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่ายภายใน 7 วนั นับจากวนัที�ได้ซื�อสนิค ้า
• ผลติภณัฑจ์ะได ้ร ับการซอ่มแซมที�ศนูยบ์รกิารโดยตวัแทนจําหน่ายของอาเวยีนส ์(AWIONS) โดยทางผู้ผลติและตวัแทนจําหน่าย 

ไมอ่อกคา่ใช ้จ า่ยสําหรับคา่ขนสง่ ในกรณีขนสง่ผลติภณัฑไ์ปยงัศนูย ์หรอืคา่เดนิทางในกรณีที�ผู้ใช ้งานน ําผลติภณัฑไ์ปสง่ที�ศนูย ์
บรกิาร

• การรับประกนัไมค่รอบคลมุถงึรายละเอยีดอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้บคูม่อืฉบบันี� รวมไปถงึขอ้ประกนัโดยปรยิายซึ�งเก ี�ยวขอ้งกบัการใช ้
ผลติภณัฑเ์พื�อเชงิพาณชิยห์รอืจดุประสงคอ์ื �น โดยผูผ้ลติอาเวยีนส ์(AWIONS) และตวัแทนจําหน่ายจะไมรั่บผดิชอบกรณีที�เกดิ 
ความเสยีหายโดยตรง ความเสยีหายโดยออ้ม ความเสยีหายสบืเนื�อง ความเสยีหายพเิศษ หรอืการสญูเสยีผลประโยชนข์องผูใ้ช ้
งาน

การรับประกนัจะสิ�นสดุลงทนัท ีหากมกีารแกะ เปล ี�ยน ถอด ดดัแปลงโดยผูใ้ชง้านหรอืบคุคลอ ื�นใด ที�มใิชช่า่งผูเ้ชี �ยวชาญและตวัแทน 
จําหน่ายท ี�ไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากอาเวยีนส ์(AWIONS) และเมื �อเคร ื�องมอีายกุารใชง้านเกนิ 10 ปี นับจากวนัผลติทรีะบอุยู ่
บนตวัเคร ื�อง ภาระในการซอ่มบํารงุจะตกเป็นของผูใ้ชง้านตามขอ้กําหนด Directive 85/374/EEC.

2. การใชส้ทิธ ิ�การรับประกนั ผูใ้ชง้านตอ้งตดิตอ่ศนูยบ์รกิารอาเวยีนส ์(AWIONS) หรอืตวัแทนจําหน่ายท ี�ไดรั้บอนุญาตจากทาง 

อาเวยีนส ์(AWIONS) เพื�อซอ่มแซมและเปล ี�ยนอะไหลอ่ปุกรณท์ี�ชาํรดุไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยตลอดระยะเวลาการรับประกนั 1 ปี

การซอ่มแซมมคีา่ใชจ้า่ยแมจ้ะอยูใ่นระยะเวลารับประกนั ในกรณีตอ่ไปน ี�

• การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุท ี�เกดิจากการใชง้าน ตดิตั �ง หรอืการเกบ็รักษาผลติภณัฑท์ ี�ไมถ่กูตอ้งตามท ี�ระบไุวต้ามคูม่อืฉบบัน ี�

• การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุท ี�เกดิจากการใชง้านท ี�ไมถ่กูตอ้ง การดดัแปลง หรอืซอ่มแซมโดยผูท้ ี�ไมไ่ดรั้บอนุญาต

• การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุท ี�เกดิจากการขนสง่ เคล ื�อนยา้ย หรอืตกหลน่หลงัการซื�อผลติภณัฑ์

• การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุท ี�เกดิจากการนําผลติภณัฑไ์ปซอ่มแซมที �อื�น ซึ�งไมใ่ชศ่นูยบ์รกิารหรอืตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็น 

ทางการของอาเวยีนส ์(AWIONS)

• การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุท ี�เกดิจากปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ เพลงิไหม ้ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิมลพษิ แมลง กา๊ซ 

แรงดนัไฟฟ้าผดิปกต ิการใชง้านแหลง่จา่ยไฟไมต่รงตามท ี�ตวัเครื�องระบไุว ้(แรงดนัและความถี�ไฟฟ้า) และความเสยีหายอื �น 

ท ี�ไมไ่ดม้สีาเหตมุาจากความบกพรอ่งในกระบวนการผลติ

• กรณีที�ผูใ้ชง้านไมล่งทะเบยีนการรับประกนัผลติภณัฑ ์ตามชอ่งทางลงทะเบยีนออนไลนท์ ี�ไดร้ะบไุวท้า้ยคูม่อืฉบบัน ี� หรอืระบขุอ้มลู

ผลติภณัฑ ์หรอืหมายเลขประจําเคร ื�อง (Serial Number) ไมถ่กูตอ้งหรอืผดิจากความเป็นจรงิ

3. ผลติภณัฑจ์ะไดรั้บการซอ่มแซมอยา่งเร็วท ี�สดุ แตอ่าจมกีรณีที�ใชร้ะยะเวลายาวนานในการซอ่มแซมเน ื�องจากปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ ชิ�น 

สว่นจําเป็นขาดสต็อกและรอการนําเขา้จากตา่งประเทศ โดยผูผ้ลติอาเวยีนสแ์ละตวัแทนจําหน่ายจะไมรั่บผดิชอบการใหบ้รกิารซอ่มแซม 

ในกรณีท ี�ไมส่ามารถซอ่มแซมไดอ้นัเนื�องมาจากสถานการณท์ ี�ไมส่ามารถคาดการณไ์ดล้ว่งหนา้ เชน่ การไมไ่ดรั้บอนุญาตใหนํ้าเขา้ชิ�นสว่น 

และอปุกรณอ์ะไหล่

4. แมอ้ยูใ่นระยะเวลารับประกนั ผูผ้ลติอาเวยีนส ์(AWIONS) และตวัแทนจําหน่ายอาจปฏเิสธการซอ่มแซมเน ื�องจากสิ�นสดุระยะเวลา 

การเกบ็ชิ�นสว่นที�ใชใ้นการซอ่มแซมหลงัจากมกีารเลกิผลติตวัผลติภณัฑต์ามกําหนดของผูผ้ลติผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)

5. ผูใ้ชง้านตอ้งนําผลติภณัฑท์ ี�เสยีหายสง่คนืใหก้บัทางผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของอาเวยีนส ์(AWIONS) เพ ื�อ 

ดําเนนิการเปล ี�ยนอะไหลแ่ละชิ�นสว่นท ี�ศนูยบ์รกิารเทา่นั �น

6. ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่ผีลติภณัฑท์ดแทนสําหรับใชง้านระหวา่งซอ่มแซม
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