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เคร่ืองปรับปรุงคุณภาพอากาศและฆาเช้ือโรค 
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กรุณาอานคูมืออยางละเอียดกอนใชงาน

คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย



1. ขอ้มลูท ั�วไป

คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D6 C

ขอบคณุที�เลอืกใชผ้ลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D6 C (CUBE)
เครื�องปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรคเทคโนโลย ีCold Plasma Bi-Polar Ions

คูม่อืฉบบันี�มขีอ้มลูสําคญั รายละเอยีดของผลติภณัฑ ์การตดิตั�ง การใชง้าน และการดแูลรักษา โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านอยา่ง
ละเอยีด เพื�อสามารถตดิตั�ง ใชง้าน และดแูลรักษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง การตดิตั�ง ใชง้าน หรอืดแูลรักษาที�ผดิวธิ ีการดดัแปลง แกะ

ถอดชิ�นสว่น ซึ�งไมไ่ดก้ระทําโดยผูเ้ชี�ยวชาญและเจา้หนา้ที�หรอืตวัแทนของอาเวยีนส ์เป็นเหตใุหผ้ลติภณัฑน์ี�ไมไ่ด้รับการประกัน

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

1.1 รายละเอยีดเบื�องตน้

ผลติภณัฑท์ี�ระบไุวใ้น "คูม่อืการใชง้านอาเวยีนส ์รุน่ AWIONS CUBE (D6 C)" ไดรั้บการออกแบบตาม
มาตรฐาน และ "คูม่อืการใชง้านอาเวยีนส ์รุน่ AWIONS CUBE (D6 C)" ฉบบันี�เขยีนขึ�นตามขอ้กําหนด
Directive 2006/42/EC ของสหภาพยโุรป, ใหข้อ้มลูและรายละเอยีดการตดิตั�ง การใชง้าน การดแูลรักษา
เพื�อใหผ้ลติภณัฑส์ามารถใชง้านไดม้ปีระสทิธภิาพและปลอดภยั โดยคูม่อืฉบบันี�มวีตัถปุระสงค ์ดงันี� :

 • เพื�อให ้สามารถตดิตั�ง ใชง้าน และดแูลรักษาผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS CUBE (D6 C)
   ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั
 • ใหข้อ้มลูดา้นความปลอดภยั อนัตราย และขอ้ควรระวงัในการใชง้านผลติภณัฑ์
 • เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการใชง้านผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ

ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไมม่สีว่นรับผดิชอบใด ๆ
ตอ่การนําผลติภณัฑไ์ปใชอ้ยา่งผดิวตัถปุระสค ์ผดิหนา้ที� หรอืผดิวธิทีกีารใชง้าน หรอืการใชง้าน ที�ละเมดิ
กฎหมาย หรอืขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยั และไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ หากเกดิความเสยีหายตอ่รา่งกาย
และทรัพยส์นิ
ขอ้มลู ภาพ ภาพรา่ง ตาราง และเนื�อหาหรอืภาพประกอบทั�งหมดในคูม่อืการใชง้านฉบบันี� เป็นลขิสทิธิ�ของ
อาเวยีนส ์(AWIONS) ประเทศอติาล ีการทําซํ�าดดัแปลง แจกจา่ย เผยแพร ่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบรษัิท
ผูผ้ลติและเจา้ของผลติภณัฑเ์ทา่นั�น  
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อาเวยีนส ์(AWIONS) สงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง ปรับปรงุผลติภณัฑ ์หรอืรปูแบบการ
ขายผลติภณัฑ ์โดยไมจํ่าเป็นตอ้งปรับปรงุขอ้มลูที�ไดร้ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี้

1.2 เครื�องหมายมาตรฐาน

CE marking เครื�องหมายมาตรฐาน แสดงวา่ผลติภณัฑน์ี�เป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นสขุภาพ
ความปลอดภยั และการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ตามกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งของสหภาพยโุรป
แสดงเครื�องหมายดว้ยแผน่ป้าย ฉลาก หรอืพมิพล์งบนผลติภณัฑ ์หรอืชิ�นสว่นในผลติภณัฑ ์ 

A.Model
B.Code
C.Serial number
D.Power supply voltage
E.Power

ผลิตภัณฑ AWIONS D6 C ioniser ไดร ับเครื่องหมาย CE marked ซึ่งเปนไปตามขอก ําหนด 2006/42/EC,
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU และข อกําหนดยอยอื่น ๆ

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D6 C (CUBE) ออกแบมาเพื�อ ใชฆ้า่เชื�อโรคและปรับปรงุ
คณุภาพอากาศในอาคาร ที�พักอาศยั หา้งรา้น หรอืสถานที�ทางอตุสาหกรรม ซึ�งในอากาศ
ปราศจากกา๊ซไวไฟ ไอระเหยหรอืสสารทตดิไฟได ้หา้มใชใ้นสถานที�ที�อากาศเจอืปนดว้ย
ละอองสสาร ฝุ่ นผงขนาดใหญ ่กา๊ซและสารไวไฟ หรอืใชผ้ดิไปจากวธิแีละจดุประสงคท์ี�ได ้
ระบแุละอธบิายไวใ้น คูม่อื การใชง้านฉบบันี� หากมกีารละเมดิคําแนะนําหรอืใชง้านผดิไปจากที�
ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� ทางตวัแทนจําหน่ายและผูผ้ลติไมม่สีว่นรับผดิชอบหรอืชดใชใ้นความเสยี
หายใด ๆ กต็ามทเกดิขึ�น
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1.3 ความรบัผดิชอบ

ผูใ้ชง้านตอ้งอา่นคูม่อืการใชง้านและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด เพื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจเกดิตอ่ผูใ้ชง้าน ผูอ้ื�น
หรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ หากผูใ้ชง้านไมป่ฏบิตัตามคําแนะนําหรอืใชง้านผดิไปจากที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�
ทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่นรับผดิชอบหรอืชดใชใ้นความเสยีหายใด ๆ กต็ามที�เกดิขึ�นจากการใช ้
งานนั�น สําหรับขอ้มลูหรอืขอ้สงสยัอื�น ๆ กรณุาตดิตอ่โดยตรงที�

บรษัิท อมรมงคล จํากดั
71/113 หมู ่13 ซอยมหาชยั ถนนบางนา-ตราด กม.10

ตําบลบางพลใีหญ ่อําเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 10540
www.amornmongkol.com/awions-air-purifier-sanitizer-disinfectant

หากผูใ้ชง้านมกีารเปิดฝาครอบเครื�อง ดดัแปลง ซอ่ม แกไ้ข หรอืกระทําการใดๆ ในทํานองเดยีวกนั หรอืทําให ้
ผลติภณัฑถ์กูปรับเปลี�ยนเปลี�ยนแปลง หรอืมลีกัษณะการใชง้านที�ผดิไปจากที�ผูผ้ลติไดอ้อกแบบไวท้างผูผ้ลติ
และตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่นรับผดิชอบหรอืชดใชใ้นความเสยีหายใด ๆ ก็ตามทเีกดิขนึกบัรา่งกาย บคุคล หรอื
ทรัพยส์นิอนัเกดิขึ�นเนื�องจากการกระทําดงักลา่ว

เครื�องหมาย คําแนะนํา :
- คําสั่ง คําแนะนําที่ตอ้งปฏบิตัติาม และรายละเอยีดขอ้ควรระวงัตา่งๆ ในการใชง้าน

เครื่องหมาย อันตราย :
- คําเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนเนื่องจากการใชงานหรือการติดตั้ง และข ้อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย

เครื�อองหมาย หา้ม :
- ขอ้หา้ม สิ�งที�ห้ามกระทํา และสิ�ง ทต้องหลกีเลี�ยง

เครื�องหมาย ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้า :
- แสดงอนัตรายจากไฟฟ้า หา้มเปิดฝาครอบเครื�องขณะเครื�องทํางาน และตอ้งปิดเครื�อง
ถอดปลั�กกอ่นการตรวจสอบและซอ่มบํารงุ
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เครื�องหมาย สวมถงุมอื :
- สวมใสถงุมอืนริภยัทกุครั�งที�ตรวจสอบและซอ่มบํารงุ

เครื่องหมาย หลีกเลี่ยงนํ้า และความชื้น :
- เครื่องหมายจะปรากฎอยูบนตัวผลิตภัณฑ ฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ หรือแผน
ปายรายละเอียดที่ติดอยูบนตัวผลิตภัณฑ คําเตือนหามโดนนํ้า และหลีกเลี่งการสัมผัส
ความชื้น

เครื่องหมาย หลีกเลี่ยงนํ้า และความชื้น :
- เครื่องหมายจะปรากฎอยูบนตัวผลิตภัณฑ ฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ หรือแผน
ปายรายละเอียดที่ติดอยูบนตัวผลิตภัณฑ คําเตือนหามโดนนํ้า และหลีกเลี่งการสัมผัส
ความชื้น

2. คาํแนะนําในการใชง้าน

โปรดเกบ็คูม่อืฉบบันี�ไวใ้นที�ที�คน้หาไดส้ะดวก เพื�อใชอ้า้งองิในการตดิตั�งและดแูลรักษา

การตรวจสอบและการซอ่มบํารงุผลติภณัฑต์อ้งกระทําโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญของ AWIONS
หรอืตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของ AWIONS เทา่นั�น การตรวจสอบ เปิดฝาครอบ
เครื�อง ดดัแปลง ซอ่มแซม โดยพลการ หรอืไมไ่ดก้ระทําโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญของ AWIONS
ทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการกระทํา
ดงักลา่ว

กรณุาตรวจสอบเครื่อง อปุกรณใ์หค้รบถว้นกอ่นทําการตดิตั้งและใชง้าน หากพบปัญหาใด ๆ
กรณุาตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย AWIONS ทนัที
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การตดิตั�งและการใชง้านผลติภณัฑ ์ตอ้งกระทําและอา้งองิจากรายละเอยีดที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�
เทา่นั�น หากมปัีญหาหรอืขอ้สงสยัในการใชง้าน สามารถอา้งองิวธิแีกไ้ขเบื�องตน้ไดจ้ากคูม่อืฉบบั
นี� หรอืตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย

บรษัิทผูผ้ลติ AWIONS และบรษัิท อมรมงคล จํากดั ผูแ้ทนจําหน่ายผลติภณัฑ ์AWIONS ไมม่ี
สว่นรับผดิชอบในความเสยีหายหรอือนัตรายใดๆ อนัเกดิกบับคุคล สตัว ์สิ�งมชีวีติ หรอืทรัพยส์นิ
อนัมสีาเหตมุาจากการตดิตั�งที�ผดิวธิ ีดดัแปลง แกไ้ข ปรับ เปลี�ยน หรอืใชง้านผดิไปจากจดุประสงค์
และหนา้ที�ของผลติภณัฑท์ี�ไดร้ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�

เด็ก ผูพ้กิาร ผูบ้กพรอ่งทางปัญญา ผูป่้วยทางรา่งกายและจติ หา้มทําการตดิตั�งหรอืใชง้าน
ผลติภณัฑโ์ดยลําพัง การตดิตั�งและการใชง้านควรกระทําโดยคํานงึถงึความปลอดภยั และ
ควรตดิตั�งใหพ้น้จากมอืเด็ก

หา้มจับตวัเครื�องขณะมอืเปียก เพื�อเป็นการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต

หา้มตรวจเชค็ ซอ่มบํารงุ หรอืเปิดฝาครอบเครื�องหากตวัเครื�องยงัเสยีบปลั�กอยู ่ผูใ้ชง้านตอ้งปิด
สวติชถ์อดปลั�กทกุครื�องกอ่นทําการ ตรวจเชค็ ซอ่มบํารงุ หรอืเปิดฝาครอบเครื�อง เพื�อเป็นการ
ป้องกนั อนัตราย จากไฟฟ้าชอ็ต

หา้มผูท้ี�ไมไ่ดรั้บการฝึกอบรม และอนุญาตจากเจา้ของผลติภณัฑ ์AWIONS ซอ่มแซม ซอ่มบํารงุ
ปรับปรงุ เปลี�ยนแปลง ตวัผลติภณัฑ ์หรอืชิ�นสว่นผลติภณัฑ ์AWIONS โดยเด็ดขาด

หา้มเปลี�ยนแปลง ตดั บดิ งอ ลอกฉนวน เชื�อมตอ่ สายไฟฟ้าทั�งดา้นในและดา้นนอกเครื�อง

เพื�อความปลอดภยัในการใชผ้ลติภณัฑเ์ครื�องใชไ้ฟฟ้านี� กรณุาปฏบิตัติามคําแนะนําเรื�องความปลอดภยัดงันี

หา้มเหยยีบ ยนื นั�ง หรอืวางสิ�งของ หรอืวตัถใุด ๆ บนตวัผลติภณัฑ์

หา้มฉีด สเปรย ์หรอืทําใหเ้ครื�องสมัผัสกบันํ�าและของเหลวโดยตรง

หา้มเปิด แกะ ถอด ฝาครอบเครื�อง ในขณะที�เสยีบปลั�กไฟอยู ่การซอ่มบํารงุทกุครั�งตอ้ง ปิดสวติช์
ถอดปลั�กไฟ และตอ้งกระทําโดยชา่งของ AWIONS เทา่นั�น

วางผลติภณัฑแ์ละเกบ็อปุกรณใ์หห้า่งจากมอืเด็ก
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3. หลกัารทาํงาน

ประโยชนข์องระบบ AWIONS SYSTEM

เครื�องปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรคอาเวยีนส ์(AWIONS) มคีวามสามารถในการฆา่เชื�อโรค เชื�อ
ไวรัส แบคทเีรยี เชื�อรา กําจัดฝุ่ น PM2.5 กําจัดกลิ�นไมพ่งึประสงค ์ดว้ยเทคโนโลย ีCold Plasma Bi-Polar
Ions ซึ�งโมเลกลุไฮดรอกซลิจะถกูปลอ่ยออกมากําจัดเชื�อโรค และสารมลพษิตา่ง ๆ ในอากาศและบนพื�นผวิ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) สรา้ง Cold Plasma Bi-Polar Ions เลยีนแบบไอออน
ที�มใีนธรรมชาต ิซึ�งสว่นใหญพ่บในป่า สถานที�ที�มธีรรมชาตสิมบรูณแ์ละปราศจากมลพษิ และไออนเหลา่นี�มี
คณุสมบตัใินการทําลายเชื�อโรค และลดสารมลพษิตา่งๆ

(N)

(M)

(S)

(E)

N
M

S

H

H

H

H

C

H

M
C

Protein
H+ (Hydrogen)

The �gure 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.

•    กําจัดเชื�อโรค เชื�อไวรัส เชื�อรา ทั�งในอากาศและบนพื�นผวิ

•    ลด VOCs (Volatile Organic Compounds) สารระเหยตา่งๆ ในอากาศ

      สาเหตขุองการเกดิกลิ�นและมลพษิ

•    กําจัดและลดฝุ่ น PM2.5

•    กําจัดกลิ�นไมพ่งึประสงค์

•    ลดการเกดิไฟ้าสถติย์

•    ชว่ยลดภาระในการทําความสะอาดและซอ่มบํารงุระบบปรับอากาศ

•    ลดสารกอ่ภมูแิพ ้

เทคโนโลย ีAWIONS bi-polar ionization technology ไมไ่ดใ้ชส้ารเคม ีไมก่อ่ใหเ้กดิกา๊ซอนัตราย

AWIONS ไมก่อ่ใหเ้กดิกา๊ซโอโซนซึ�งมผีลตอ่สขุภาพ (< 0.005 ppm)
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4. รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ตวัเครื่องผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ประกอบไปดว้ย :

• ฝาครอบตวัเครื่องสเตนเลส สตลี  (1) 
• โครงสเตนเลส (7) สําหรับยดึอปุกรณ์
• เครื่องกําเนดิไอออน (2)
• พัดลม (4) 
• ชอ่งสายไฟ (5) 
• ปุ่ มเปิด - ปิด (6)
• ไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของเครื่องกําเนดิไอออน (3) 
• สายไฟและปล ั๊กเสยีบ (8)
• อปุกรณค์วบคมุกําลงัไฟฟ้า (9)
• เทอรม์นิอลบล็อก (10)
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4.1   เปิดเครื�องที�สวติชด์า้นหลงัตวัเครื�อง เมื�อเครื�องเริ�มทํางาน จะไดย้นิเสยีงพัดลม (4) สรา้งกระแสอากาศ
       เพื�อกระจาย Cold Plasma Bi-Polar Ions โดยสถานะการทํางานแสดงด ้วยไฟ LED ดงันี�

        •   ไฟสเีขยีว ตดิสวา่งเมื�อเปิดเครื�อง และดบัลงเมื�อปิดเครื�อง
        •   ไฟสฟ้ีา ตดิสวา่งเมื�ออปุกรณส์รา้งไอออนทํางานตามปกต ิและดบัลงหากอปุกรณส์รา้งไอออนมปัีญหา 
        •   ไฟสแีดง ตดิสวา่งเมื�อฟิวสข์าด หรอืระบบไฟมปัีญหา เมื�อเปิดสวติช ์ไฟสเีขยีวจะตดิสวา่งขึ�น ตามดว้ย
            ไฟสฟ้ีาซึ�งจะกระพรบิอยูส่กัครู ่กอ่นตดิสวา่งตลอดเวลาที�เครื�องทํางาน ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)
            ไดรั้บการออกแบบมาใหทํ้างานได ้ตอ่เนื�องตลอด 24 ชั�วโมง

4.2  ขอ้มลูดา้นเทคนคิ 
       ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D6 C (CUBE) ออกแบบสําหรับตดิตั้งในหอ้งขนาดใหญ ่สามารถ
       ตดิตั�งแบบแขวนผนัง แขวนเพดาน หรอืวางบนชั�นวางทั�วไป สรา้งอนุภาคไอออนไดม้ากถงึ 1012 ions/sec. 

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D6 C (CUBE) สามารถปรับความแรงของลมไดส้องระดบั
โหมด silent (I) ปรับปรงุคณุภาพอากาศ และฆา่เชื�อไดใ้นพื�นที� 150 ลบ.ม.  
โหมด Turbo (II) ปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อได ้ในพื�นที� 300 ลบ.ม
ประสทิธภิาพในการปรับปรงุสภาพอากาศและฆา่เชื�อโรค ขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน

รุน่
ขนาด

ก x ย x ส
(มม.)

แรงดนัไฟฟ้า
(โวลต ์V)

กําลงัไฟฟ้า
(วตัต ์W)

นํ�าหนัก
(กก.)

AWIONS
D6 C (CUBE)

230x245x245
220/240V  50/60 Hz

70
110/120V  50/60 Hz

4.5
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5   วธิกีารใชง้าน

5.1  วธิกีารใชง้านระบบอาเวยีนสท์ ีถกูตอ้งและปลอดภยั 

การทําใหส้ภาพแวดลอ้มปราศจากเชื�อโรค ดว้ยระบบปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรค AWIONS
System ชว่ยใหค้ณุป้องกนัและควบคมุการแพรก่ระจายของเชื�อโรคได ้ดยี ิ�งขึ�น เพราะในบางครั�งการทํา
ความสะอาดดว้ยสารฆา่เชื�อโรคอาจไมส่ามารถฆา่เชื�อไดใ้นทกุ พื�นที� หรอืทกุซอกมมุของสถานที�นั�น ๆ
การใช ้เครื�องมอืในการชว่ยควบคมุโรคจงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิ�ง 

ระบบ AWIONS System ไมเ่พยีงแตฆ่า่เชื�อโรค เชื�อไวรัส เชื�อแบคทเีรยี เชื�อรา แตย่งัชว่ยควบคมุ ลด
และกําจัดฝุ่ นละออง PM2.5 สารกอ่ภมูแิพ ้และกลิ�นไมพ่งึ ประสงค ์เพื�อชว่ยสร ้างสภาพแวดลอ้มที�เป็น
ธรรมชาต ิสะอาด ปราศจากความเสี�ยงจากเชื�อโรคและสารมลพษิ

การทําให ้สภาพแวดลอ้มปราศจากเชื�อโรคดว้ยระบบปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรค AWIONS
System ไดรั้บการออกแบบใหเ้ปิด ใช ้ตลอด 24 ชั�วโมง เพื�อควบคมุใหส้ภาพแวดลอ้มในพื�นที�ที�ใช ้
อาเวยีนส ์(AWIONS) นั�น มคีณุภาพเหมาะสมและมเีชื�อโรคอนัตรายนอ้ยที�สดุ โดยออกแบบตามมาตรฐาน
ยโุรป เพื�อสขุภาพของผูท้ี�อาศยัหรอืใชง้านพื�นที�นั�น ๆ

อาเวยีนส ์(AWIONS) คอืระบบปรับปรงุคณุภาพอากาศและฆา่เชื�อโรคที�ได ้รับการออกแบบมาใหทํ้างาน
ตลอด 24 ชั�วโมง และตอ่เนื�อง ตลอด 7 วนั เพื�อรักษาคณุภาพอากาศให ้อยูใ่นระดบัที�ดตีอ่สขุภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพอากาศที�ด ีคณุสามารถใช ้ชวีติและ ทํากจิกรรมได ้ตามปกตใินขณะที�
อาเวยีนสทํ์าการฆา่เชื�อและปรับปรงุคณุภาพอากาศ โดย Cold Plasma Bi-Polar Ions ที�อาเวยีนส ์
สรา้งขึ�นมคีวามปลอดภยัตอ่มนุษย ์พชื และสตัว ์แตม่ปีระสทิธภิาพสงูในการฆา่เชื�อโรคเมื�อระดบัความ
เขม้ขน้ของไอออนสงูถงึระดบัที�กําหนด การเปิดเครื�องตลอดเวลาจะชว่ยรักษาระดบัและรักษาความเขม้ขน้
ของไอออนใหส้ามารถทํางานไดอ้ยา่งเต็มปีระสทิธภิาพ

อาเวยีนส ์(AWIONS) ออกแบบสําหรับใช ้ภายในอาคาร เพื�อลดสารมลพษิและกําจัดเชื�อโรค ทั�งแบคทเีรยี
ไวรัส ในอากาศและบนพื�นผวิ สามารถใช ้ตดิตั�งในระบบปรับอากาศของอาคารเพื�อชว่ยฆา่เชื�อโรค ทั�งในทอ่
สง่กระแสลมเย็น (Air Duct) และสว่นกําเนดิความเย็น (AHU) อาเวยีนส ์(AWIONS) มสีว่นชว่ยในการดแูล
รักษาและชว่ยยดือายกุารใช ้งานของระบบปรับอากาศ

AWIONS system คอื ระบบฆา่เชื�อและปรับปรงุคณุภาพอากาศ
เพื�อสรา้งสภาพแวดลอ้มที�มคีณุภาพ
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อาเวยีนส ์(AWIONS) สามารถตดิตั�งในที�อยูอ่าศยั ออฟฟิศ หา้งรา้น โดยเปิดใชง้านตลอดเวลาเพื�อฆา่
เชื�อโรค และเสรมิประสทิธภิาพดา้นการลดฝุ่ นมลพษิ สารกอ่ภมูแิพข้องระบบกรองอากาศ จํานวนการ
ตดิตั�งผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตอ้งสอดคลอ้งกบัขนาดของพื�นที� โดยคํานวณปรมิาตรพื�นที�เป็น
ลกูบาศกเ์มตร และตําแหน่งที�ตดิตั�งไมค่วรมสี ิ�งของกดีขวาง หรอืบงัตวัเครื�องอาเวยีนส ์(AWIONS) 
Cold Plasma Bi-Polar Ions ที�อาเวยีนส ์(AWIONS) สรา้งขึ�น จะกระจายตวัไปตามกระแสอากาศที�ไหลเวยีน
ในหอ้ง ทําหนา้ที�ฆา่เชื�อโรค ทั�งในอากาศและบนพื�นผวิที�อากาศเขา้ถงึ เราแนะนําใหก้ารทําความสะอาด
ประจําวนัยงัคงทําตามปกต ิและควรเชด็ฆา่เชื�อจดุที�โดนสมัผัสบอ่ย เชน่ มอืจับ ลกูบดิ ประตหูนา้ตา่ง เพื�อ
สภาพแวดลอ้มภายในอาคารที�สะอาดยิ�งขึ�น

เครื�องฆา่เชื�อโรคและปรับปรงุคณุภาพอากาศ อาเวยีนส ์(AWIONS) ใชเ้พื�อสรา้งสภาพแวดลอ้มที�สะอาด
และเป็นมติรตอ่สขุภาพและ การใชช้วีติ ลดโอกาสในการตดิและแพรก่ระจายของเชื�อโรคในพื�นที�ที�ตดิ
ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)

• ตดิตั�งเคร่อืงในจดุทโีปรง่โลง่ และอากาศหมนุเวยีนสะดวก

• จํานวนเครื�องทตีดิตั�งตอ้งสมัพันธก์บัขนาดพื�นที�และประสทิธภิาพในการทํางานของเครื�อง

 รุน่ AWIONS D6 C (Cube) โดยอา้งองิจาก ขอ้มลูดา้นเทคนคิ ในขอ้ 4.2

• ควรเปิดผลติภณัฑ ์AWIONS D6 C (Cube) ตลอดเวลา โดยไมต่อ้งปิดเครอืงเพื�อฆา่เชื�อและ

 ปรับปรงุคณุภาพอากาศตลอด 24 ชั�วโมง

• ไมค่วรเคลื�อนยา้ยผลติภณัฑ ์AWIONS D6 C (Cube) หรอืเปลี�ยนพื�นที� (หอ้ง) ที�ใชง้านบอ่ย ๆ

 เพราะจะทําใหร้ะดบัไอออนไมเ่สถยีร และประสทิธภิาพในการปรับปรงุคณุภาพอากาศลดลง

• การทําความสะอาดสถานท่แีละพื�นท่ี� ควรกระทําทกุวนัตามปกตเิพื�อสภาพแวดลอ้มที�สะอาดยิ�งขึ�น

• ควรใช ้นํ�ายาฆา่เชื�อเชด็ถทํูาความสะอาดพื�นที�ตา่ง ๆ ในหอ้งเป็นครั�งคราว โดยเฉพาะจดุที�มกีาร

 สมัผัสบอ่ย เชน่ มอืจับ ประต ูหนา้ตา่ง เพื�อป้องกนัการแพรก่ระจายของเชื�อโรคไดด้ขี ึ�น 

เพื�อการใชง้านที�ถกูตอ้ง กรณุาปฏบิตัติามคาํแนะนํา ดงัตอ่ไปน ี:
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6.1  ชุดอปุกรณ์
  
       ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) มาพรอ้มกบัอปุกรณ ์บรรจอุยูใ่นกลอ่งที�ออกแบบมาเป็นพเิศษเพื�อกนั
       ความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นกบัตวั เครื�องในระหวา่งขนสง่ โดยอปุกรณท์ี�บรรจอุยูใ่นกลอ่งมดีงันี� :

- ผลติภณัฑอ์าเวยีนสร์ุน่ AWIONS D6 C (Cube)
- ปลั�กและสายไฟ
- คูม่อืฉบบัภาษาองักฤษ 

6 การเคลื�อนยา้ยและการเก็บรกัษา

6.2    การเคลื�อนยา้ยและการขนสง่
  
         ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) มาพรอ้มกบัอปุกรณ ์บรรจอุยูใ่นกลอ่งที�ออกแบบมาเป็นพเิศษเพื�อกนั
         ความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นกบัตวั เครื�องในระหวา่งขนสง่ โดยอปุกรณท์ี�บรรจอุยูใ่นกลอ่งมดีงันี� :

6.3    การตรวจสอบผลติภณัฑ์
 
 เมื�อผูใ้ชไ้ดเ้ปิดกลอ่งผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตอ้งตรวจสอบผลติภณัฑว์า่มอีปุกรณบ์รรจุ
 มาครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� และไมม่คีวามเสยีหายใด ๆ กบัตวัเครื�องและอปุกรณ ์
 หากอปุกรณไ์มค่รบ พบความผดิปกต ิหรอืความเสยีหายใด ๆ กบัตวัผลติภณัฑอ์นัเนื�องมาจากกระบวน
 การผลติ กรณุาแจง้ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย ภายใน 7 วนั นับจากวนัที�ไดรั้บสนิคา้หรอืวนัที�ซื�อ ซึ�ง
 ระบไุวใ้นใบเสร็จ

กรณุาใชค้วามระมดัระวงัขณะหยบิจับ ถอื หรอืเคลื�อนยา้ย เพื�อป้องกนัความเสยีหายที�อาจ
เกดิกบัผลติภณัฑ ์และเพื�อป้องกนัอบุตัเิหต ุและการบาดเจ็บของผูใ้ชง้าน

การแจง้อปุกรณไ์มค่รบ พบความผดิปกต ิหรอืความเสยีหายใด ๆ ตอ้งกระทําภายใน 7 วนั
นับจากวนัที�ไดรั้บสนิคา้ หรอืวนัที�ซื�อ ซึ�งระบไุวใ้นใบเสร็จ

6.5      การเคลื�อนยา้ยผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ระหวา่งการใชง้าน
 
 ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) สามารถเคลื�อนยา้ยไดส้ะดวกในระหวา่งการใชง้าน ปิดเครื�องและ
 ถอดปลั�กกอ่นการเคลื�อนยา้ย ทกุครั�ง เพื�อป้องกนัการตกหลน่ หรอือบุตัเิหต ุควรจับตวัเครื�อง
 ดว้ยสองมอื

For handling use, depending on the weight, suitable means as required by Directive 89/391/EEC
and subsequent amendments. 

6.4     การเก็บรกัษา

 ในกรณีที่ยงัไมนํ่าออกมาใชง้าน ควรเกบ็ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไวใ้นกลอ่งใหม้ดิชดิ
 ในสถานที่ที่ไมม่ฝีุ่ น ไมม่กีารสั่นสะเทอืน และหา่งจากความชื้น 

ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่าย ไมม่สีว่นในการรับผดิชอบความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการ
ขนสง่ อบุตัเิหต ุหรอืการเกบ็รักษาที่ไมเ่ป็นไปตามคําแนะนําที่ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี้
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7 การตดิต ั�งและการเร ิ�มใชง้าน

คาํเตอืน! กรณุาอา่นอยา่งละเอยีดและครบถว้นกอ่นใชง้าน

7.1 นยิาม
   
      ผูใ้ช ้งาน : บคุคล หรอืนติบิคุคล ผูซ้ ื�อผลติภณัฑห์รอืใชบ้รกิารผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)
    ตามจดุประสงคท์ไีดร้ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�ั
      ผูป้ฏบิตังิาน : บคุคล ซึ�งผูใ้ชง้านไดม้อบหมายหนา้ที�หรอือนุญาตใหทํ้าการตดิต ้งัและใชง้าน
       ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)
      ชา่งผูช้าํนาญการ : บคุคล ซ่งึไดรั้บการฝึกอบรมและมคีวามรูใ้นการใชง้านเคร่อืง รูถ้งึความผดิปกติ
     และวธิหีลกีเลยีงหรอืแกไ้ขความผปิกตขิองตวัผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS)

7.2 ขอ้ปฏบิตัเิพื�อความปลอดภยั

ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่นรับผดิชอบในความเสยีหาย หรอือนัตรายอนัเกดิจาการ
ใชง้านผลติภณัฑ ์ที่ไมไ่ดทํ้าตามขั้นตอน รายละเอยีด จดุประสงค ์และการดแูลรักษาอยา่ง
ถกูตอ้ง ที่ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี้ผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่นรับผดิชอบในความ
เสยีหาย หรอือนัตรายใด ๆ อนัเกดิจากการ แกไ้ข เปิด ถอด ปรับเปลี�ยน ดดัแปลง หรอื
ซอ่มแซมผลติภณัฑแ์ละอปุกรณ ์ซึ่งไมไ่ดก้ระทําโดยชา่งผูเ้ชี่ยวชาญของผู ้ผลติและตวัแทน
จําหน่าย

• การตดิตั�งและการใชง้านจะตอ้งกระทําตามขั�นตอนและคําแนะนําที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี�เทา่นั�น
• การใชง้ านผลติภณัฑท์ี่ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี้ ตอ้งเป็นการใชง้านทถกูตอ้งตามกฏหมายของประเทศที่ผลติภณัฑใ์นคูม่อื
   ฉบบันี้ตดิตั้งอยู ่รวมไปถงึการกําจัดชิ้นสว่นหรอือปุกรณท์ี่ไมใ่ชง้าน ตอ้งกระทําดว้ยขั�นตอนที่ถกูตอ้งและเป็นไปตามที่
   กฏหมายของประเทศนั ้น ๆ กําหนดไว ้
• กอ่นเปิดใชง้านผลติภณัฑ ์ผูใ้ชง้านและผูป้ฏบิตังิานตอ้งตรวจสอบอปุกรณต์วัเครอืง อปุกรณไ์ฟฟ้า สายไฟ และระบบไฟ
   ที่ตอ่เชื่อมกบัตวัผลติภณัฑใ์หอ้ยูใ่นภาวะใชง้านไดต้ามปกต ิไมม่คีวามเสยีหาย หรอืเสื่อมสภาพ หรอืความผดิปกตใิด ๆ 
   อนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายไดห้ากมคีวามผดิปกตอิยา่งใดอยา่งหนึ่ง ผูใ้ชง้านและผูบ้ตังิานหา้มเปิดใชง้านผลติภณัฑ์
   โดยเด็ดขาด และควรถอดการเชื่อมตอ่ไฟฟ้าทนัที
• หา้มสมัผัส จับ นําเอาอปุกรณ ์หรอืสิ่งของใด ๆ มาสมัผัสปลั๊กไฟ จดุจา่ยไฟ และชิ้นสว่นภายในผลติภณัฑ ์เพราะอาจกอ่
   ใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต หรอืเพลงิไหม ้
• หา้มเชด็ทําความสะอาด ตรวจเชค็ ซอ่มบํารงุ ในขณะที�เครื่องยงัเสยีบปลั๊กอยู ่หากไมป่ฏบิตัติาม อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติ
• การซอ่มบํารงุ ถอด เปลี�ยนอปุกรณ ์ตอ้งกระทําโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญจากทางผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายเทา่น้ัน
  เพื่อป้องกนัความเสยีหายที�จะเกดิกบัตวัเครื�อง และอนัตรายที�อาจเกดิกบัผูป้ฏบิตังิาน หากผูป้ฏบิตังิานฝ่าฝืน การรับประกนั
  สนิคา้จะสิ�นสดุลงทนัที
• อปุกรณแ์ละชิ�นสว่นอะไหลต่อ้งไดรั้บการรับรองจากผูผ้ลติเทา่นั ้น
• การกําจัดอปุกรณ ์ชิ�นสว่นอปุกรณ ์ตอ้งกระทําอยา่งถกูตอ้งและไมล่ะเมดิกฎหมายดา้นสิ�ง แวดลอ้มของประเทศ ซึ�งผูใ้ชง้าน
  ไดทํ้าการตดิตั�งและใชง้านผลติภณัฑน์ี้
• หา้มใหเ้ครื�องสมัผัสกบันํ�าหรอืของเหลวอื�นใด
• ตดิตั�ง เครื�องในจดุที�ปลอดภยั สายไฟจะตอ้งไมพ่าดผา่นทางเดนิ หรอืจดุที่อาจกอ่นใหเ้กดิอนัตรายจากการตกหลน่ของตวั
  เครื่อง
• ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้า (V) ของอาคารกอ่นการตดิตั�งทกุครั�ง รายละเอยีดของแรงดนัไฟฟ้าที�สามารถใชง้านไดก้บัผลติภณัฑ์
  จะระบอุยูบ่นฉลากบนตวัผลติภณัฑ์
• หา้มจับ สมัผัสชิ�น สว่นละอปุกรณภ์ายในเครื�องเด็ดขาด
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•   ใหปิ้ดสวติชแ์ละถอดปลั�กไฟ และตดิตอ่ชา่งจากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย หากพบความผดิปกตดิงัตอ่ไปนี� :
 
 -  เครื�องสมัผัสโดนนํ�า หรอืของเหลวอื�นใด
 -  เกดิความเสยีหายจากสภาพอากาศ เชน่ โดนฝน
 -  ไมส่ามารถใชง้านได ้แมจ้ะทําการตดิตั�งหรอืแกไ้ขปัญหาเบื�องตน้อยา่งถกูตอ้งตามขั�นตอนที�ไดร้ะบไุวใ้นคูม่อืนี�

•   หา้มปิด คลมุ หรอืกระทําการใด ๆ ที�เป็นการปิดสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืทั�งหมดของชอ่งอากาศเขา้และออกบนตวัผลติภณัฑ์
•   จดุที�ตดิตั�งผลติภณัฑต์อ้งไมม่สี ิ�งใดวางกดีขวางชอ่งเขา้-ออกของอากาศบนตวัผลติภณัฑ ์วางผลติภณัฑบ์นพื�นผวิเรยีบแข็ง
     หา้มวางบนพื�นผวินุ่ม เชน่ ผา้ พรม โซฟา ฯลฯ หรอืวางบนพื�นที�ลาดเอยีงและไมแ่ข็งแรง 

ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชง้านผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) มหีนา้ที่ในการป้องกนัและแกไ้ข
อบุตัเิหตทุี่อาจเกดิขึ้นจากการใชง้านที่ไมถ่กูตอ้ง หรอืเหตสุดุวสิยั เชน่ เพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต ฯลฯ 
ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชง้านผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําดา้น ความ
ปลอดภยัอยา่งเครง่ครัด

7.3 การเตรยีมการกอ่นตดิตั�ง

7.4 จดุตดิตั�งเครื�อง

•   ตรวจเช็คตัวเครื่องและอุปกรณทุกชิ้นวาไมมีความเสียหายใด ๆ และ
   อยูในสภาพพรอมใชงาน
•   ในกลองผลิตภัณฑตองมีคูมือภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

•   ควรเปดกลองผลิตภัณฑ ณ จุดติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการตกหลน
•   หามวางสิ่งของ เครื่องมือบนตัวผลิตภัณฑ และตองติดตั้งเครื่องบนพื้นเรียบ และมั่นคงเทานั้น

•   หามติดตั้งผลิตภัณฑในสถานที่ที่มีไอระเหยของกาซไวไฟ กรด สารเคมีที่มีฤทธิ์ กัดกรอน
   หรือสารเคมีใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายและอันตราย
•   จุดที่ติดตั้งเครื่องตองไมมีสิ่งของใด ๆ กีดขวางชองทางอากาศ เขา-ออก บนตัวเครื่อง และควร
   มีพื้นที่รอบเครื่องเพียงพอสําหรับการตรวจสอบ ทําความสะอาด และแกไข ปญหาเบื้องตน
   ไดสะดวก
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7.5 การเชื�อมตอ่ไฟฟ้า

7.6 ระบบเชื�อมตอ่และการจา่ยกระแสไฟฟ้าของผลติภณัฑ์

7.7 การใชง้าน

คําเตอืน! กอ่นการปฏบิตังิานใด ๆ กบัตวัเครื�อง ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถอดปลั�กไฟแลว้

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ใชส้ายไฟและปลั�กไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล สามารถใชก้บั
เตา้รับมาตรฐานตามที�ระบไุวบ้นฉลาก ของตวัผลติภณัฑ ์หรอืในคูม่อืฉบบันี� กอ่นเสยีบปลั�กไฟฟ้า
ตอ้งตรวจสอบใหม้ั�นใจวา่แรงดนัไฟฟ้าและความถี�ไฟฟ้าของสถานที�นั�น ตรงตามที�ระบไุวบ้นฉลาก
ของผลติภณัฑ์

•   ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าและความถี�ไฟฟ้า ที�แสดงอยูบ่นฉลากบนตวัผลติภณัฑ์
    วา่ตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าและความถี�ไฟฟ้าของสถานที�ที�ตดิตั�งเครื�อง
•   ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไมค่วรใชเ้ตา้รับ หรอืปลั�กตอ่พว่งรว่มกบัเครื�อง ไฟฟ้าอื�น
     เพื�อป้องกนัการเกดิไฟฟ้าเกนิกําลงั ไฟฟ้าชอ็ต ไฟฟ้าลดัวงจร

- เสยีบปลั�กไฟของตวัเครื�องเขา้กบัเตา้รับใหแ้น่นสนทิ

- ปุ่ ม เปิด-ปิด ตดิตั�ง อยูท่ี�ตําแหน่งลา่งสดุของดา้นหลงัเครื�อง (ดหูวัขอ้ที� 4) การเปิดเครื�อง 
  กดสวติชไ์ปที�ตําแหน่ง I จากนั�นจะไดเ้สยีงการทํางานของเครื�อง และไฟ LED แสดงสถานะ
  การทํางานของเครื�องสรา้ง Cold Plasma Bi-Polar Ions ตดิสวา่ง กดสวติชม์าที�ตําแหน่ง II เพื�อ
  เปลี�ยนการทํางานเป็นเทอรโ์บโหมด (Turbo Mode)
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7.8 ตาํแหนง่วางเครื�อง
      ควรวางผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์รุน่ AWIONS D6 C (Cube) บนที�เรยีบ แข็ง และมั�นคง โดยวางสงูจากพื�น
      1 เมตร เวน้ระยะอยา่งนอ้ย 10 เซนตเิมตร จากผนัง และวตัถอุื�น ๆ รอบเครื�อง

7.9 การเปิด - ปิดเครื�อง
      การเปิดเครื�อง, กดสวติชไ์ปที�ตําแหน่ง I หรอืตําแหน่ง II เชค็สถานะการทํางานของเครื่องไดจ้ากไฟ LED
      ที่ตดิสวา่ง ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ไดรั้บการออกแบบมาใหเ้ปิดใชง้าน 24 ช่ัวโมง ตลอด 7 วนั
      การปิดเครื่อง กดสวติชไ์ปที่ตําแหน่ง O (อยูร่ะหวา่งตําแหน่ง I และ II)

8 การดแูลรกัษา

      ปิดสวติชแ์ละถอดปลั�กไฟฟ้าออกจากเตา้รับทกุครั�งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื�องไมม่ี
      ไฟฟ้าคา้งอยูใ่นระบบ และหยดุทํางานแลว้

      •   ผูใ้ชง้านตอ้งดแูลรักษาผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) ตามคําแนะนําที�ระบุ
          ไวใ้นคูม่อืฉบบันี�
      •   ในกรณีที�เครื�องทํางานผดิปกต ิหรอืไมทํ่างาน ใหปิ้ดสวติช ์ถอดปลั�กไฟฟ้า
           และตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

การทําความสะอาดและเป่าฝุ่ นออกออกจากเครื�องสรา้ง Cold Plasma Bi-Polar Ions ควรทําปีละ 1 ครั�ง
ผลติภณัฑท์ี�การขาดการดแูล อาจมปีระสทิธภิาพลดลง หรอืประสทิธภิาพไมเ่ป็นไปตามที�ผูผ้ลติไดอ้อกแบบไว ้

8.2 การทาํความสะอาด

ผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) สามารถทําความสะอาดดว้ยเครื่องดดูฝุ่ นขนาดเล็กที่มกํีาลงัดดูตํ�า สเปรย์
ลมกําจัดฝุ่ น หรอืลกูยางเป่าลม ที่ใชทํ้าความสะอาดกลอ้ง เป่าเบาๆ ประมาณ 4-5 คร้ัง หรอืจนกวา่จะหมดฝุ่ น
แมว้า่ AWIONS D6 C (Cube) จะมรีะบบทําความสะอาดอปุกรณผ์ลติไอออนอตัโนมตั ิแตผู่ใ้ชง้านควรทํา
ความสะอาดฝุ่ นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

8.1 การตรวจสอบและดแูลรกัษาผลติภณัฑ ์

หามใชเครื่องดูดฝุนหรือเครื่องมือทําความสะอาดทํางานโดยการเสียบปลั๊กไฟฟา เพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดไฟฟาสถิตยซึ่งอาจทําใหตัวผลิตภัณฑอาเวียนส (AWIONS) เสียหายได

หา้มใชเ้ครื�องเป่าลมไฟฟ้า หรอืเครื�องเป่าที�ตอ่กบัปั�มลม

หา้มใชนํ้�ายาทําความสะอาด สบู ่หรอืผลติภณัฑทํ์าความสะอาดอื�นๆ
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8.1   การทาํความสะอาดภายนอกตวัเครื�อง 

8.2   การแกป้ญัหาเบื�องตน้ 

ปิดเครื�องและถอดปลั�กไฟกอ่นทําความสะอาดทกุครั�ง ใชผ้า้เนื�อนุ่มชบุนํ�าเปลา่บดิจนหมาด
เชด็ตวัเครื�อง จากนั�นใชผ้า้แหง้สะอาดเชด็ซํ�า

หา้มใชนํ้�ายาทําความสะอาด สบู ่หรอืผลติภณัฑทํ์าความสะอาดอื�นๆ

แนวทางการแกไ้ขปัญหาเบื�องตน้

ปัญหา

ไฟแสดงสถานะการทํางานไมต่ดิ
ทกุดวง และพัดลมไมทํ่างาน

ไฟแสดงสถานะสฟ้ีาไมต่ดิ
ไฟแสดงสถานะสเีขยีวตดิสวา่ง

ไฟไมเ่ขา้หรอืมปัีญหาที�
ระบบไฟฟ้า

สาเหตุ วธิแีกไ้ขเบื�องตน้

ตรวจสอบวา่สวติชอ์ยูท่ี�ตําแหน่ง I หรอื II

ตรวจสอบปลั�กไฟวา่เสยีบกบัเตา้รับแน่น
สนทิหรอืไม ่

ตรวจสอบวา่เตา้รับมกีระแสไฟหรอืไม่

หากตรวจสอบแลว้เครื�องยงัไมทํ่างาน
กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

มปัีญหาที�อปุกรณ์
กําเนดิไอออน

งดใชง้าน ถอดปลั�กไฟ
กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

ไฟแสดงสถานะสแีดงตดิสวา่ง มปัีญหาที�ฟิวส์ งดใชง้าน ถอดปลั�กไฟ
กรณุาตดิตอ่ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย

ปดเครื่องและถอดปลั๊ก ทันที และติดตอ กรุณาติดตอผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย หากพบความผิดปกติ
หรือความเสียหายของอุปกรณดังนี้

• สายไฟของเครื่องมีรอยฉีก ขาด เสื่อมสภาพ หรือรอยไหม ้
• อะแดปเตอรแตก หัก มีรอยไหม ้ กลิ่นไหม ้ ควันขณะใชงาน
• ตัวเครื่องโดนนํ้าหรือของเหลวอื่นหกใส
• เครื่องไมทํางานแมวาจะติดตั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนคําแนะนําทุกอยางในคูมือฉบับนี้แลว
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เมื�อผลติภณัฑอ์าเวยีนส ์(AWIONS) หมดอายกุารใชง้านตอ้งไดรั้บการกําจัดอยา่งถกูวธิตีามขอ้กําหนด
เรื�องการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละขยะอนัตราย ตามกฎหมายของประเทศที�ผลติภณัฑอ์าเวยีนส์
(AWIONS) ตดิตั�งและใชง้านอยู่

รายการวสัดทุี�เป็นสว่นประกอบในผลติภณัฑอ์าเวยีนส์

 • สเตนเลส สตลี
 
 • อะลมูเินยีม

 • แกว้

 • ไนลอน

 • พลาสตกิ

 • กระดาษการด์บอรด์

 • ไม ้

9   การกาํจดั 

การกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละชิ�นสว่นอเิล็กทรอนกิส์

การกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละชิ�นสว่นอเิล็กทรอนกิส ์ผลติภณัฑน์ี�อยูใ่นขอ้
กําหนด Directive 2012/19/EU เรื�องการกําจัดขยะอเิล็กทรอนกิส ์และชิ�นสว่น
อเิล็กทรอนกิส ์(WEEE) ผลติภณัฑแ์ละชิ�นสว่นผลติภณัฑไ์มส่ามารถ กําจัดโดย
การทิ�งแบบขยะทั�วไป เนื�องจากประกอบดว้ยวสัดหุลากหลายประเภทที�สามารถ
นําไปรไีซเคลิได ้โปรดตดิตอ่หน่วยงานกําจัดขยะทอ้งถิ�นเพื�อการกําจัดที�ถกูตอ้ง
และเหมาะสม ผลติภณัฑน์ี�ไมม่สีว่นประกอบที�เป็นอนัตรายตอ่มนุษยแ์ละสิ�งมชีวีติ
เนื�องจากไมม่สีว่นประกอบที�เป็นอนัตรายตามขอ้กําหนด Directive 2011/65/EU
(RoHS) แตห่ากทิ�งไมถ่กูวธิจีะเป็นมลพษิตอ่สิ�งแวดลอ้มและสง่ผลเสยีตอ่ระบบ
นเิวศผูใ้ชต้อ้งอา่นคูม่อือยา่งละเอยีดและครบถว้นกอ่นใชง้าน หา้มใชผ้ลติภณัฑน์ี�
ดว้ยวธิกีารหรอืวตัถปุระสงคอ์ื�นใดที�ผดิไปจากที�ระบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี� การใชง้านที�ไม่
ถกูตอ้งตามวธิกีารและวตัถปุระสงคอ์าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต และความ
เสยีหายตอ่ผูใ้ชง้านสิ�งมชีวีติ และทรัพยส์นิ ซึ�งผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายไมม่สีว่น
ในความรับผดิชอบ
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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



คูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย AWIONS D6 C

19

ชอ่งทางลงทะเบยีนรบัประกนั
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