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คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 P

ขอบคณุที�เลอืกใชผ้ลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D5 P (POD)
เครื�องปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรคเทคโนโลย ีCold Plasma Bi-Polar Ions
คูม่อืฉบบันี�มขีอ้มลูสําคญั รายละเอยีดของผลติภณัฑ ์การตดิตั�ง การใชง้าน และการดแูลรักษา
โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านอยา่งละเอยีด เพื�อสามารถตดิตั�ง ใชง้าน และดแูลรักษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
การตดิตั�ง ใชง้าน หรอืดแูลรักษาที�ผดิวธิ ีการดดัแปลง แกะ ถอดชิ�นสว่น ซึ�งไมไ่ดก้ระทําโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญและเจา้หนา้ที�หรอืตวัแทนของอาเวยีนส ์เป็นเหตใุหผ้ลติภณัฑน์ี�ไมไ่ด้รับการประกัน

ผลิตภัณฑนี้ตองซอมบํารุงโดยชางผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ของอาเวียนสเทานั้น
ศูนยบริการ โทร. 062 040 0609 หรือ Line : @amco และ info@amcit.co.th 

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D5 P (POD) เครื�องปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรคเทคโนโลยี
Cold Plasma Bi-Polar Ions สําหรับพื�นที�มปีรมิาตรอากาศไมเ่กนิ 15 ลกูบาศกเ์มตร สามารถตดิตั�งเพื�อฆา่
เชื�อโรค เชื�อรา ลดฝุ่ น PM2.5 และกําจัดกลิ�นในพื�นที�ขนาดเล็ก เชน่ รถยนต ์ลฟิต ์ฯลฯ มาพรอ้มกบัสายไฟ
USB และอะแดปเตอร ์5V 

คาํแนะนําในการใชง้าน

โปรดเกบ็คูม่อืฉบบันี้ไวใ้นที่ที่คน้หาไดส้ะดวก เพื่อใชอ้า้งองิในการตดิตั้งและดแูลรักษา

การตรวจสอบและการซอ่มบํารงุผลติภณัฑต์อ้งกระทําโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญของ AWIONS 
หรอืตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของ AWIONS เทา่นั�น การตรวจสอบ เปิดฝาครอบเครื�อง
ดดัแปลง ซอ่มแซม โดยพลการ หรอืไมไ่ดก้ระทําโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญของ AWIONS 
ทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการกระทําดงักลา่ว

กรณุาตรวจสอบเครื�องและอปุกรณใ์หค้รบถว้นกอ่นการตดิตั�งและใชง้าน หากพบปัญหาใด ๆ กรณุา
ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายอาเวยีนสท์นัที

การตดิตั�งและการใชง้านผลติภณัฑ ์ตอ้งกระทําและอา้งองิจากรายละเอยีดที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�เทา่นั�น
หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยัในการใชง้าน สามารถอา้งองิวธิแีกไ้ขเบื�องตน้ไดจ้ากคูม่อืฉบบันี� หรอืตดิตอ่
ตวัแทนจําหน่าย

บริษัทผูผลิต AWIONS และบริษัท อมรมงคล จํากัด ผูแทนจําหนายผลิตภัณฑ AWIONS ไมมีสวนรับผิดชอบ
ในความเสียหายหรืออันตรายใดๆ อันเกิดกับบุคคล สัตว สิ่งมีชีวิต หรือทรัพยสิน อันมีสาเหตุมาจากการ
ติดตั้งที่ผิดวิธี ดัดแปลง แกไข ปรับ เปลี่ยน หรือใชงานผิดไปจากจุดประสงคและหนาที่ของผลิตภัณฑ
ที่ไดระบุไวในคูมือฉบับนี้
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คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 P
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สว่นประกอบ

1    ตวัเครื�องและชอ่งอากาศออก

2    อปุกรณกํ์าเนดิไอออน

3    ไฟแสดงสถานะการทํางานของ
      อปุกรณกํ์าเนดิไอออน

4    พัดลม

5    จดุเสยีบสายไฟ USB

6    แผน่ยดึอปุกรณภ์ายใน และ
     ชอ่งอากาศเขา้

7    สวติช ์เปิด - ปิด

8    สายไฟ USB และอะแดปเตอร์

วธิกีารใชง้าน

1    ตอ่สายไฟ USB เขา้กบัชอ่งเสยีบดา้นหลงัตวัเครื�อง และตอ่ปลายสายอกีดา้นเขา้กบัอะแดปเตอร ์เสยีบ
      อะแดปเตอรเ์ขา้กบัเตา้รับใหแ้น่นสนทิ

2    สําหรับการใชง้านในรถยนต ์ตอ่สายไฟ USB เขา้กบัชอ่งเสยีบดา้นหลงัตวัเครื�อง และตอ่ปลายสายอกีดา้น
      เขา้กบัชอ่งจา่ยไฟแบบ USB ในรถยนต์

3    เปิดสวติชด์า้นหลงัครื�อง ไฟสฟ้ีาแสดงสถานะ
      การทํางานของอปุกรณกํ์าเนดิไอออนจะตดิสวา่ง
      และมเีสยีงพัดลมเบา ๆ  AWIONS POD ไดรั้บ
      การออกแบบมาใหใ้ชง้านไดต้อ่เนื�อง 24 ชั�วโมง
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คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 P

การดแูลรกัษาและทาํความสะอาด

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไดรั้บการออกแบบมาใหด้แูลงา่ยและสะดวกในการทําความสะอาด
ดว้ยอปุกรณเ์ป่าฝุ่ น หรอื ดดูฝุ่ นขนาดเล็ก ผูใ้ชง้านสามารถทําความสะอาดอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 1 เดอืน

ข ั�นตอนทาํความสะอาด

1.    ปิดสวติชด์า้นหลงัเครื�องและถอดปลั�กไฟทกุครั�งกอ่นทําความสะอาด

2.    ทําความสะอาดภายนอกตวัเครื�องดว้ยผา้ชบุนํ�าสะอาด บดิจนหมาด แลว้เชด็ซํ�าดว้ยผา้แหง้
       ไมค่วรใชนํ้�ายาทําความสะอาดใด ๆ ในการเชด็ตวัเครื�อง

3.    เป่าฝุ่ นภายในเครื�องดว้ยสเปรยล์มกระป๋อง หรอืลกูยางเป่าลมสําหรับทําความสะอาดกลอ้ง
       โดยเป่าลมเบาๆ ผา่นชอ่งอากาศเขา้ และชอ่งอากาศออก

เพื�อการใชง้านที�ถกูตอ้ง กรณุาปฏบิตัติามคําแนะนํา ดงัตอ่ไปนี�
 
• ตดิตั�งเครื�องในจดุที�โปรง่โลง และอากาศหมนุเวยีนสะดวก
• จํานวนเครื�องที�ตดิตั�งตอ้งสมัพันธก์บัขนาดพื�นที�และประสทิธภิาพในการทํางานของ
          เครื�องรุน่ AWIONS D5 P (POD) โดยอา้งองิจากหวัขอ้ “ขอ้มลูทั�วไป”
• ควรเปิดผลติภณัฑ ์AWIONS D5 P (POD) ตลอดเวลา โดยไมต่อ้งปิดเครื่อง เพื่อฆา่เชื้อและ
 ปรับปรงุคณุภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
• ไมค่วรเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ ์AWIONS D5 P (POD) หรอืเปลี่ยนพื้นที่ที�ใชง้านบอ่ยๆ เพราะจะ
          ทําใหร้ะดบัไอออนไมเ่สถยีร และประสทิธภิาพในการปรับปรงุคณุภาพอากาศลดลง
• การทําความสะอาดสถานที่และพื้นที่ ควรกระทําทกุวนัตามปกต ิเพื่อสภาพแวดลอ้มที่สะอาดยิ่งขึ้น
• ควรใช ้น้ํายาฆา่เชื้อเชด็ถทํูาความสะอาดพื้นที่ตา่งๆ ในหอ้งเป็นครั ้งคราว โดยเฉพาะจดุที่มกีาร
         สมัผัสบอ่ย เชน่ มอืจับ ประต ูหนา้ตา่ง เพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายของเชื้อโรคไดด้ขี ึ้น
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คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 P

การแกป้ญัหาเบื�องตน้

ปัญหาที�อาจพบและวธิแีกไ้ขเบื�องตน้

ปัญหา

ไฟแสดงสถานะการทํางานไมต่ดิ
และพัดลมไมทํ่างาน

ไฟแสดงสถานะสฟ้ีาไมต่ดิ

ไฟไมเ่ขา้หรอืมปัีญหาที�
ระบบไฟฟ้า

สาเหตุ วธิแีกไ้ขเบื�องตน้

ตรวจสอบวา่สวติชอ์ยูท่ี�ตําแหน่ง “เปิด”

ตรวจสอบปลั�กไฟวา่เสยีบกบัตวัเครื�องและ
เตา้รับแน่นสนทิหรอืไม ่

ตรวจสอบวา่เตา้รับมกีระแสไฟหรอืไม่

หากตรวจสอบแลว้เครื�องยงัไมทํ่างาน
กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

มปัีญหาที�อปุกรณ์
กําเนดิไอออน

งดใชง้าน ถอดปลั�กไฟ
กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

ไฟแสดงสถานะสฟ้ีาตดิสวา่ง
แตพั่ดลมไมทํ่างาน

มปัีญหาที�พัดลม งดใชง้าน ถอดปลั�กไฟ
กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่นรับผดิชอบในความเสยีหาย หรอือนัตรายอนัเกดิจาการ
ใชง้านผลติภณัฑท์ี่ไมไ่ดทํ้าตามขั้นตอน รายละเอยีด จดุประสงค ์และการดแูลรักษาอยา่ง
ถกูตอ้ง ที่ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี้ ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่นรับผดิชอบในความเสยีหาย
หรอือนัตรายใด ๆ อนัเกดิจากการ แกไ้ข เปิด ถอด ปรับเปลี่ยน ดดัแปลง หรอืซอ่มแซม
ผลติภณัฑแ์ละอปุกรณ ์ซึ่งไมไ่ดก้ระทําโดยชา่งผูเ้ชี่ยวชาญของผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่าย

หากพบความผดิปกตอิื�นใด นอกเหนอืจากที�ระบไุวด้า้นบน กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอื
ตวัแทนจําหน่าย
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คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D5 P

ขอ้ปฏบิตัเิพื�อความปลอดภยั

•  การตดิตั�งและการใชง้านจะตอ้งกระทําตามขั�นตอนและคําแนะนําที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�เทา่นั�น
•  การใชง้านผลติภณัฑท์ี�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� ตอ้งเป็นการใชง้านที�ถกูตอ้งตามกฏหมายของประเทศ
 ซึ�งผลติภณัฑท์ี�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�ตดิตั�งอยู ่รวมไปถงึการกําจัดชิ�นสว่นหรอือปุกรณท์ี�หมดอายกุารงาน
 ชาํรดุตอ้งกระทําดว้ยวธิทีี�ถกูตอ้งและเป็นไปตามที�กฏหมายของประเทศนั�น ๆ กําหนดไว ้
•  กอ่นเปิดใชง้านผลติภณัฑ ์ผูใ้ชง้านและผูป้ฏบิตังิานตอ้งตรวจสอบอปุกรณต์วัเครื�อง อปุกรณไ์ฟฟ้า
 สายไฟและระบบไฟที�ตอ่เชื�อมกบัตวัผลติภณัฑ ์ใหอ้ยูใ่นภาวะใชง้านไดต้ามปกต ิไมม่คีวามเสยีหาย
 หรอืเสื�อมสภาพ หรอืความผดิปกตใิด ๆ อนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้หากมคีวามผดิปกตอิยา่งใด
 อยา่งหนึ�ง ผูใ้ชง้านและผูบ้ตังิานหา้มเปิดใชง้านผลติภณัฑโ์ดยเด็ดขาด และควรถอดการเชื�อมตอ่ไฟฟ้า
 ทนัที
•  หา้มสมัผัส จับ นําเอาอปุกรณ ์หรอืสิ�งของใด ๆ มาสมัผัสปลั�กไฟ จดุจา่ยไฟ และชิ�นสว่นภายในผลติภณัฑ์
 เพราะอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย จากไฟฟ้าชอ็ต หรอืเพลงิไหม ้
•  หา้มเชด็ทําความสะอาด ตรวจเชค็ ซอ่มบํารงุ ในขณะที�เครื�องยงัเสยีบปลั�กไฟอยู ่หากไมป่ฏบิตัติาม อาจถกู
 ไฟฟ้าชอ็ตและเป็นอนัตรายถงึชวีติ
•  การซอ่มบํารงุ ถอด เปลี�ยนอปุกรณ ์ตอ้งกระทําโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญจากทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายเทา่นั�น
 เพื�อป้องกนัความเสยีหายที�จะเกดิกบัตวัเครื�อง และอนัตรายที�อาจเกดิกบัผูใ้ชง้าน หากฝ่าฝืน การรับประกนั
 สนิคา้จะสิ�นสดุลงทนัที
•  อปุกรณแ์ละชิ�นสว่นอะไหลต่อ้งไดรั้บการรับรองจากผูผ้ลติเทา่นั�น
•  การกําจัดอปุกรณ ์ชิ�นสว่นอปุกรณท์ี�หมดอายกุารใชง้าน ตอ้งกระทําอยา่งถกูตอ้งและไมล่ะเมดิกฎหมายดา้น
 สิ�งแวดลอ้มของประเทศ ซึ�งผูใ้ชง้านไดทํ้าการตดิตั�ง และใชง้านผลติภณัฑน์ี�
•  หา้มใหเ้ครื�องสมัผัสกบันํ�าหรอืของเหลวอื�นใด
•  ตดิตั�งเครื�องในจดุที�ปลอดภยั สายไฟจะตอ้งไมพ่าดผา่นทางเดนิ หรอืจดุที�อาจกอ่นใหเ้กดิอนัตรายจากการ
 ตกหลน่ของตวัเครื�อง
•  ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้า (V) ของอาคารกอ่นการตดิตั�งทกุครั�ง รายละเอยีดของแรงดนัไฟฟ้าที�สามารถใช ้
 งานไดก้บัผลติภณัฑ ์จะระบอุยูบ่นฉลากบนที�ตวัผลติภณัฑ์
•  หา้มจับ สมัผัส ชิ�นสว่นละอปุกรณภ์ายในเครื�องเด็ดขาด
• ปิดสวติช ์ถอดปลั�กไฟ และตดิตอ่ชา่งจากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย หากพบความผดิปกต ิดงัตอ่ไปนี� :
 - เครื�องสมัผัสโดนนํ�า หรอืของเหลวอื�นใด
 - เกดิความเสยีหายจากสภาพอากาศ เชน่ โดนฝน
 - ไมส่ามารถใชง้านไดแ้มจ้ะทําการตดิตั�งหรอืแกไ้ขปัญหาเบื�องตน้อยา่งถกูตอ้งตามขั�นตอนที�ได ้
  ระบไุวใ้นคูม่อืนี�
• หา้มปิด คลมุ หรอืกระทําการใด ๆ ที�เป็นการปิดสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืทั�งหมดของชอ่งอากาศเขา้และออก
 บนตวัผลติภณัฑ์
• จดุที�ตดิตั�งผลติภณัฑต์อ้งไมม่สี ิ�งใดวางกดีขวางชอ่งเขา้-ออกของอากาศบนตวัผลติภณัฑ ์วางผลติภณัฑ์
 บนพื�นผวิเรยีบ แข็ง หา้มวางบนพื�นผวินุ่ม เชน่ ผา้ พรม โซฟา ฯลฯ หรอืวางบนพื�นที�ลาดเอยีง

ผูใ้ชง้านผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) มหีนา้ที�ในการป้องกนัและแกไ้ข อบุตัเิหตทุี�อาจเกดิขึ�น
จากการใชง้านที�ไมถ่กูตอ้ง หรอืเหตสุดุวสิยั เชน่ เพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต  ฯลฯ ผูใ้ชง้านผลติภณัฑ์
อาเวยีนส ์(AWIONS) ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยัอยา่งเครง่ครัด

Lorem ipsum
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ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D5 P (POD) ออกแบมาเพื่อใชฆ้า่เชื้อโรคและปรับปรงุคณุภาพอากาศ
ในอาคาร ที่พักอาศยั หา้งรา้น หรอืสถานที่ทางอตุสาหกรรม ซึ่งปราศจากกา๊ซไวไฟในอากาศ ไอระเหยหรอื
สสารที่ตดิไฟได ้หา้มใชใ้นสถานที่ที่อากาศเจอืปนดว้ยละอองสสาร ฝุ่ นผงขนาดใหญ ่กา๊ซและสารไวไฟ
หรอืใชผ้ดิไปจากวธิแีละจดุประสงคท์ี่ไดร้ะบแุละอธบิายไวใ้นคูม่อืการใชง้านฉบบันี้ หากมกีารละเมดิคําแนะนํา
หรอืใชง้านผดิไปจากที่ ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี้ ทางตวัแทนจําหน่ายและผูผ้ลติไมม่สีว่นรับผดิชอบหรอืชดใช ้
ในความเสยีหายใด ๆ กต็ามที�เกดิขึ้น

เด็ก ผูพิการ ผูบกพรองทางปญญา ผูปวยทางรางกายและจิต หามทําการติดตั้งหรือใชงาน
ผลิตภัณฑโดยลําพัง การติดตั้งและการใชงานควรกระทําโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ควรติดตั้งใหพนจากมือเด็ก 

หามจับตัวเครื่องขณะมือเปยก เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต

หามตรวจเช็ค ซอมบํารุง หรือเปดฝาครอบเครื่อง หากตัวเครื่องยังเสียบปลั๊กอยู ผูใชงานตอง
ปดสวิตช ถอดปลั๊กทุกครั้งกอนทําการตรวจเช็ค ซอมบํารุง หรือเปดฝาครอบเครื่อง เพื่อเปน
การปองกัน อันตราย จากไฟฟาช็อต 

หามผูที่ไมไดรับการฝกอบรม และอนุญาตจากเจาของผลิตภัณฑ AWIONS ซอมแซม
ซอมบํารุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตัวผลิตภัณฑ หรือชิ้นสวนผลิตภัณฑ AWIONS โดยเด็ดขาด

หามเปลี่ยนแปลง ตัด บิด งอ ลอกฉนวน เชื่อมตอสายไฟฟาทั้งดานในและดานนอกเครื่อง 

หามเหยียบ ยืน นั่ง หรือวางสิ่งของ หรือวัตถุใด ๆ บนตัวผลิตภัณฑ

หามฉีด สเปรย หรือทําใหเครื่องสัมผัสกับนํ้าและของเหลวโดยตรง

หามเปด แกะ ถอด ฝาครอบเครื่อง ในขณะที่เสียบปลั๊กไฟอยู การซอมบํารุงทุกครั้ง ตอง
ปดสวิตช ถอดปลั๊กไฟ และตองกระทําโดยชางของ AWIONS เทานั้น

วางผลิตภัณฑและเก็บอุปกรณใหหางจากมือเด็ก
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การตรวจสอบและดแูลรักษาผลติภณัฑ ์ตอ้งปิดสวติชแ์ละถอดปล ั๊กไฟฟ้าออกจากเตา้รับทกุครั ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องไมม่ไีฟฟ้าคา้งอยูใ่นระบบและหยดุทํางานแลว้

•    ผูใ้ชง้านตอ้งดแูลรักษาผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตามคําแนะนําที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� 
•    ในกรณีที�เครื�องทํางานผดิปกตหิรอืไมทํ่างาน ใหปิ้ดสวติช ์ถอดปลั�ก และตดิตอ่ผูผ้ลติหรอื
      ตวัแทนจําหน่าย

การทําความสะอาดและเป่าฝุ่ นออกออกจากเครื�องสรา้ง Cold Plasma Bi-Polar Ions ควรทําเป็นประจํา
เดอืนละ 1 ครั�ง ตามรายละเอยีดในหนา้ 3 ผลติภณัฑท์ี�การขาดการดแูล อาจมปีระสทิธภิาพลดลง หรอื
ประสทิธภิาพไมเ่ป็นไปตามที�ผูผ้ลติไดอ้อกแบบไว้

7

การกาํจดัการกาํจดั

เมื่อผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) หมดอายกุารใชง้าน ตอ้งไดรั้บการกําจัดอยา่งถกูวธิตีามขอ้กําหนด
เรื่องการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละขยะอนัตราย ตามกฎหมายของประเทศท ี่ผลติภณัฑอ์าเวยีนส์
(AWIONS) ไดรั้บการตดิตั้งและใชง้านอยู่

การกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละชิ�นสว่นอเิล็กทรอนกิส ์ผลติภณัฑน์ี�อยูใ่นขอ้กําหนด
Directive 2012/19/EU เรื�องการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิส ์และชิ�นสว่นอเิล็กทรอนกิส์
(WEEE) ผลติภณัฑแ์ละชิ�นสว่นผลติภณัฑไ์มส่ามารถ กําจัดโดยการทิ�งแบบขยะทั�วไป
เนื�องจากประกอบดว้ยวสัดหุลากหลายประเภทที�สามารถนําไปรไีซเคลิได ้
โปรดตดิตอ่หน่วยงานกําจัดขยะทอ้งถิ�นเพื�อการกําจัดที�ถกูตอ้งและเหมาะสม 
ผลติภณัฑน์ี�ไมม่สีว่นประกอบที�เป็นอนัตรายตอ่มนุษยแ์ละสิ�งมชีวีติเนื�องจากไมม่ี
สว่นประกอบที�เป็นอนัตรายตามขอ้กําหนด Directive 2011/65/EU (RoHS) 
แตห่ากทิ�งไมถ่กูวธิจีะเป็นมลพษิตอ่สิ�งแวดลอ้มและสง่ผลเสยีตอ่ระบบนเิวศ
ผูใ้ชต้อ้งอา่นคูม่อือยา่งละเอยีดและครบถว้นกอ่นใชง้าน หา้มใชผ้ลติภณัฑน์ี�ดว้ยวธิกีาร
หรอืวตัถปุระสงคอ์ื�นใดที�ผดิไปจากที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� การใชง้านที�ไมถ่กูตอ้งตามวธิี
การและวตัถปุระสงคอ์าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต และความเสยีหายตอ่ผูใ้ชง้าน
สิ�งมชีวีติ และทรัพยส์นิ ซึ�งผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่นในความรับผดิชอบ
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การรบัประกนั

1. ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไดรั้บการผลติและควบคมุการผลติ ตรวจสอบคณุภาพ รวมไปถงึใชช้นดิ   
 ของวสัดตุามขอ้กําหนดของสหภาพยโุรป (EU Directive)

 •  ระยะเวลารับประกนั 1 ปี
 •  การรับประกนัมผีลสําหรับผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ที�ซื�อจากตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็ทางการของประเทศไทย และ
                เป็นเผลติภณัฑท์ตีดิตั�งใชง้านในประเทศไทยเทา่นั�น
 •  ระยะเวลารับประกนันับตั�งแตว่นัที�ซื�อผลติภณัฑ ์โดยอา้งองิ วนั/เดอืน/ปี ที�ระบไุวใ้นใบเสร็จรับเงนิ
 •  ผูใ้ชง้านตอ้งลงทะเบยีนผลติภณัฑใ์นแบบฟอรม์รับประกนัออนไลน ์ซึ�งแสดงไวใ้นทา้ยคูม่อืฉบบันี�
 •  หากตรวจพบความผดิปกตใิด ๆ ในตวัผลติภณัฑ ์ตอ้งแจง้ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่ายภายใน 7 วนั นับจากวนัที�ซื�อสนิคา้
 •   ผลติภณัฑจ์ะไดรั้บการซอ่มแซมที�ศนูยบ์รกิารโดยตวัแทนจําหน่ายของอาเวยีนส ์(AWIONS) โดยทาง
     ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่าย ไมอ่อกคา่ใชจ้า่ยสําหรับคา่ขนสง่ ในกรณีขนสง่ผลติภณัฑไ์ปยงัศนูย ์หรอืคา่เดนิทางในกรณีที�ผู ้
     ใชง้านนําผลติภณัฑไ์ปสง่ที�ศนูยบ์รกิาร
 •  การรับประกนัไมค่รอบคลมุถงึรายละเอยีดอื�นๆ ที�ไมไ่ด ้ระบไุวใ้บคูม่อืฉบบันี�รวมไปถงึขอ้ประกนัโดยปรยิายซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการ 
    ใชผ้ลติภณัฑเ์พื�อเชงิพาณชิยห์รอืจดุประสงคอ์ื�น โดยผูผ้ลติอาเวยีนส ์(AWIONS) และตวัแทนจําหน่ายจะไมรั่บผดิชอบกรณีที� 
     เกดิ ความเสยีหายโดยตรง ความเสยีหายโดยออ้ม ความเสยีหายสบืเนื�อง ความเสยีหายพเิศษ หรอืการสญูเสยีผลประโยชน ์
     ของผูใ้ชง้าน

การรับประกนัจะสิ�นสดุลงทนัท ีหากมกีารแกะ เปลี�ยน ถอด ดดัแปลงผลติภณัฑโ์ดยผูใ้ชง้านหรอืบคุคลอื�นใด ที�มใิชผู่เ้ชี�ยวชาญ
และตวัแทนจําหน่ายที�ไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากอาเวยีนส ์(AWIONS) และเมื�อเครื�องมอีายกุารใชง้านเกนิ 10 ปี   
นับจากวนัผลติทรีะบอุยูบ่นตวัเครื�อง ภาระในการซอ่มบํารงุจะตกเป็นของผูใ้ชง้านตามขอ้กําหนด Directive 85/374/EEC

2. การใชส้ทิธกิารรับประกนั ผูใ้ชง้านตอ้งตดิตอ่ศนูยบ์รกิารอาเวยีนส ์(AWIONS) หรอืตวัแทนจําหน่ายทไีดรั้บอนุญาต  
 จากทางอาเวยีนส ์(AWIONS) เพื�อซอ่มแซมและเปลี�ยนอะไหลอ่ปุกรณท์ี�ชาํรดุไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยตลอดระยะ 
 เวลาการรับประกนั 1 ปี การซอ่มแซมมคีา่ใชจ้า่ยแมจ้ะอยูใ่นระยะเวลารับประกนั ใน กรณีตอ่ไปนี�

 •   การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุที�เกดิจากการใชง้าน ตดิตั�ง หรอืการเกบ็รักษาผลติภณัฑท์ี�ไมถ่กูตอ้งตามที�ระบไุวต้ามคูม่อื 
      ฉบบันี�
 •    การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุที�เกดิจากการใชง้านที�ไมถ่กูตอ้ง การดดัแปลง หรอืซอ่มแซมโดยผูท้ี�ไมไ่ดรั้บอนุญาต
 •    การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุที�เกดิจากการขนสง่ เคลื�อนยา้ย หรอืตกหลน่หลงัการซื�อผลติภณัฑ์
 •    การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุที�เกดิจากการนําผลติภณัฑไ์ปซอ่มแซมที�อื�น ซึ�งไมใ่ชศ่นูยบ์รกิารหรอืตวัแทนจําหน่ายอยา่ง 
      เป็นทางการของอาเวยีนส ์(AWIONS)
 •    การทํางานผดิปกตแิละการชาํรดุที�เกดิจากปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ เพลงิไหม ้ ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิมลพษิ แมลง กา๊ซ แรงดนั  
      ไฟฟ้าผดิปกต ิการใชง้านแหลง่จา่ยไฟไมต่รงตามที�ตวัเครื�องระบไุว ้ (แรงดนัและความถี�ไฟฟ้า) และความเสยีหายอื�น 
      ที�ไมไ่ดม้สีาเหตมุาจากความบกพรอ่งในกระบวนการผลติ
 •    กรณีที�ผูใ้ชง้านไมล่งทะเบยีนการรับประกนัผลติภณัฑ ์ตามชอ่งทางลงทะเบยีนออนไลนท์ี�ไดร้ะบไุวท้า้ยคูม่อืฉบบันี� หรอืระบ ุ
      ขอ้มลูผลติภณัฑ ์หรอืหมายเลขประจําเครื�อง (Serial Number) ไมถ่กูตอ้งหรอืผดิจากความเป็นจรงิ

3. ผลติภณัฑจ์ะไดรั้บการซอ่มแซมอยา่งเร็วที�สดุ แตอ่าจมกีรณีที�ใชร้ะยะเวลายาวนานในการซอ่มแซมเนื�องจากปัจจัย 
 ตา่ง ๆ เชน่ ชิ�นสว่นจําเป็นขาดสต็อกและรอการนําเขา้จากตา่งประเทศ โดยผูผ้ลติอาเวยีนสแ์ละตวัแทนจําหน่ายจะ 
 ไมรั่บผดิชอบการใหบ้รกิารซอ่มแซม ในกรณีที�ไมส่ามารถซอ่มแซมไดอ้นัเนื�องมาจากสถานการณท์ี�ไมส่ามารถคาด 
 การณไ์ดล้ว่งหนา้ เชน่ การไมไ่ดรั้บอนุญาตใหนํ้าเขช้ ิ�นสว่นและอปุกรณอ์ะไหล่

4. แมอ้ยูใ่นระยะเวลารับประกนั ผูผ้ลติอาเวยีนส ์(AWIONS) และตวัแทนจําหน่ายอาจปฏเิสธการซอ่มแซมเนื�องจากสิ�น 
 สดุระยะเวลาการเกบ็ชิ�นสว่นที�ใช ้ในการซอ่มแซมหลงัจากมกีารเลกิผลติตวัผลติภณัฑต์ามกําหนดของผูผ้ลติ  
 ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)

5. ผูใ้ชง้านตอ้งนําผลติภณัฑท์ี�เสยีหายสง่คนืใหก้บัทางผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของอาเวยีนส ์ 
 (AWIONS) เพื�อดําเนนิการเปลี�ยนอะไหลแ่ละชิ�นสว่นที�ศนูยบ์รกิารเทา่นั�น

6. ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่ผีลติภณัฑท์ดแทนสําหรับใชง้านระหวา่งซอ่มแซม





ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทย
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