
คูมื่อการใชง้าน
ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้น

MODEL NO : UB86XXL

เครื�องหมายและสัญลักษณ์

หนา้ �

�. คาํแนะนาํสาํคัญ

• หากไมอ่า่นคูมื่อแนะนาํการใชง้านดา้นลา่งนี � สามารถนาํไปสูอ่นัตราย
ก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ หรอืความเสียหายตอ่วสัดอุปุกรณ ์(ไฟฟา้ช็อต,
ไฟไหมผิ้ว, ไฟไหม)้ การทาํตามคาํแนะนาํเหลา่นี � ไมเ่พียงแตจ่ะปอ้งกนั
ไมใ่หเ้กิดการบาดเจ็บตอ่สขุภาพของทา่นเพียงอยา่งเดียว แตย่งัชว่ยปอ้ง
กนัอนัตรายที�อาจจะเกิดตอ่คนอื�นอีกดว้ย ทั�งยงัชว่ยปอ้งกนัอปุกรณ ์ไม่
ใหไ้ดร้บัความเสียหาย ดงันั�นผูใ้ชจ้งึควรอา่น และทาํความเขา้ใจคูมื่อการ
ใชง้านนี�ใหล้ะเอียด
• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� ไมค่วรถกูใชโ้ดยผูที้�ไมไ่วตอ่ความรอ้น หรอื
ผูที้�ไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความรอ้นได้
• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� ไมค่วรใชใ้นเดก็เลก็ ที�มีอายตุ ํ�ากวา่ � ปี เนื�อง
จากเดก็เลก็นั�น ไมส่ามารถที�จะตอบสนองตอ่ความรอ้นสงูได้
• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� ไมค่วรถกูใชง้านโดย เดก็ที�มีอาย ุ�-�  ปี โดย
ลาํพงันอกเสียจากวา่ ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้น จะถกูตั�งคา่การใชง้าน โดย
ผูป้กครองหรอืเดก็ไดร้บัคาํแนะนาํในการใชง้านอยา่งปลอดภยัจากผูด้แูล
• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� เหมาะสาํหรบัผูใ้ชที้�มีอายมุากกวา่ � ปีขึ �นไป
ที�ไดร้บัการดแูล และใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการใชง้าน อยา่งปลอดภยั และ
เขา้ใจถงึอนัตรายที�เกี�ยวขอ้ง
• ไมค่วรใหเ้ดก็เลน่อปุกรณนี์�
• การทาํความสะอาดและบาํรุงรกัษา ไมค่วรถกูกระทาํเพียงลาํพงัโดย
เดก็ ควรมีผูป้กครองใหก้ารดแูลและคาํแนะนาํดว้ย
• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� ไมเ่หมาะสาํหรบัการใชง้านในโรงพยาบาล
• หา้มกลดัเข็มกลดั
• หา้มมว้นหรอืกอง ผา้ปเูตียงไฟฟา้นี �
• อยา่ใชง้านผา้ปเูตียงไฟฟา้นี � หากผา้เปียกอยู่
• หากผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� ถกูใชบ้นเตียงไฟฟา้ที�ปรบัได ้ตอ้งตรวจ
สอบใหแ้นใ่จวา่ ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นและสายไฟ ไมไ่ดต้ดิ หรอืมว้นอยู่
กบับานพบัของเตียง
• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� ตอ้งถกูใชง้านกบัรโีมทคอนโทรล ที�มีเครื�อง -
หมายฉลากการจดัอนัดบัความรอ้นของผา้หม่ไฟฟา้เทา่นั�น
• สนามไฟฟา้และสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ ที�ปลอ่ยออกมาจากผา้ปเูตียงนี �
อาจเชื�อมตอ่กบัการทาํงานของเครื�องกระตุน้หวัใจ
ขีดจาํกดัที�อนญุาติ มีดงันี � :
ความเขม้ของสนามไฟฟา้ : สงูสดุ ���� โวลต์
ความแรงของสนามแมเ่หลก็ : สงูสดุ �� แอมแปร์
ความหนาแนน่ของสนามแมเ่หลก็ : สงูสดุ �.� มิลลเิทสลา
กรุณาปรกึษาแพทย ์และผูผ้ลติเครื�องกระตุน้หวัใจ ก่อนใชผ้ลติภณัฑนี์ �
• หา้มดงึ บดิ หรอืทาํใหส้ายเป็นปม
• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบสญัญาณที�อาจ
ก่อใหเ้กิดการเสียหายอยา่งสมํ�าเสมอ
หากมีสญัญาณที�อาจก่อใหอ้ปุกรณเ์กิดความเสียหาย กรุณาแจง้ฝ่าย
บรกิารลกูคา้ เพื�อทาํการเปลี�ยน หรอืซอ่มแซม

• หากสายไฟเสียหาย จะตอ้งถกูซอ่มแซมหรอืเปลี�ยนโดยผูผ้ลติ หรอื
ตวัแทนจาํหนา่ย เพื�อหลีกเลี�ยงอนัตรายที�จะเกิดขึ �น
• ในขณะที�เปิดเครื�อง
- หา้มวางวตัถใุดๆบน ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� เชน่ กระเป๋าเดนิทาง
หรอืตะกรา้ผา้
- หา้มวางแหลง่ความรอ้นใดๆ บนผา้ปเูตียงไฟฟา้นี � เชน่ ขวดนํ�ารอ้น,
แผน่ทาํความรอ้น
• เมื�อเปิดใชง้านผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� รโีมทคอนโทรลจะมีความ
อุน่เลก็นอ้ย ดงันั�นรโีมทคอนโทรลไมค่วรถกูวางใตห้รอืบนผา้ปเูตียงนี �
• หากคณุมีขอ้สงสยัในการใชอ้ปุกรณนี์� กรุณาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้
• อา่นคูมื่อในการใชง้านอยา่งละเอียด 
การทาํงาน หวัขอ้ที� �, การทาํความสะอาด หวัขอ้ที� �, การเก็บรกัษา
หวัขอ้ที� �

• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� มีไวใ้ชเ้พื�อทาํใหเ้ตียงอุน่เทา่นั�น

�.� ความปลอดภยั

ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� เป็นอปุกรณที์�มีระบบรกัษา
ความปลอดภยั โดยมีเทคโนโลยีเซนเซอรต์รวจจบัความรอ้น
หากอปุกรณนี์�ปลอ่ยความรอ้นออกมามากเกินไป ซึ�งเป็นการ
ทาํงานที�ผิดปกต ิอปุกรณจ์ะทาํการปิดการทาํงานโดยอตัโนมตัิ
หากระบบความปลอดภยัทาํการปิดระบบผา้ปเูตียงนี � ในกรณีที�
เกิดการทาํงานผิดพลาด รโีมทคอนโทรลจะไมมี่ไฟแสดงสถานะ
ใดๆเกิดขึ �น แมว้า่ปุ่ ม เปิด/ปิด ของผา้ปเูตียง จะอยูใ่นตาํแหนง่
เปิดอยูก็่ตาม
โปรดทราบวา่ หากผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นไมท่าํงาน เนื�องจากสาเหตดุงักลา่ว
ตอ้งสง่อปุกรณไ์ปยงัศนูยบ์รกิารลกูคา้ เพื�อทาํการตรวจสอบและซอ่มแซม

�.� การจดัวางอุปกรณใ์นการใช้งาน

วางผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นลงบนที�นอนของคณุ โดยปจูากหวัเตียงจนถงึ
ปลายเทา้ก่อนใชผ้า้ปทีู�นอนปกตปิทูบัอีกครั�ง

  

06.0.43510 Hohenstein

อา่นคาํแนะนาํ
ในการใชง้าน

คาํเตือน! : คาํเตือนเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�อาจก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ
และอนัตรายตอ่สขุภาพ

ระวงั : คาํเตือนเกี�ยวกบัความปลอดภยั ที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ตอ่อปุกรณ์

หมายเหต ุ: เกี�ยวกบัขอ้มลูสาํคญั

หา้มมว้นหรอืพบั
อปุกรณ์

หา้มกลดัเข็มกลดั

ไมเ่หมาะสมสาํหรบั
เดก็อายตุ ํ�ากวา่ � ปี

หา้มใชส้ารฟอกขาว

หา้มปั�นแหง้

หา้มรดี

หา้มซกัแหง้

สิ�งทอที�ใชใ้นผลติภณัฑนี์�
ไดร้บัรองมาตรฐาน ฉลาก
Oeko-Tex standard 100
โดยสถาบนัวิจยัดา้นสิ�งทออิสระในประเทศ
ออสเตรเลียและเยอรมนี (The Austrian
Textile Research Institute and The 
German Hohenstein Research Institute)

�. สิ�งที�บรรจุมาในกล่อง

• ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้น � ผืน
• รโีมทคอนโทรล � เครื�อง
• คูมื่อแนะนาํการใชง้านภาษาไทยและภาษาองักฤษ
�.� อธิบายสว่นประกอบ
�. รโีมทคอนโทรล
�. จอแสดงผล
�. ปุ่ มสาํหรบัเพิ�มอณุหภมิูบรเิวณรา่งกาย
�. ปุ่ มสาํหรบัตั�งคา่ปิดเครื�องอตัโนมตัิ
�. ปุ่ มสาํหรบัเพิ�มอณุหภมิูบรเิวณเทา้
�. ปุ่ ม เปิด/ปิด
�. ปุ่ มควบคมุความรอ้น กิโลวตัต/์ชั�วโมง
�. สายตอ่รโีมทกบัผา้ปเูตียง
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คาํเตอืน!

�. การใช้งานที�เหมาะสม

�. การทาํงาน

ระวัง!

ระวัง!

โปรแกรมซกัผา้แบบ
ออ่นโยน อณุหภมิู �� Co



หนา้ �

ตอ้งแนใ่จวา่ ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นถกูปอูยา่งเรยีบรอ้ย ไมม่ว้นหรอืพบั
ขณะใชง้าน
• หากตอ้งการใชง้าน ใหต้อ่รโีมทคอนโทรลกบัผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้น
• จากนั�นใหเ้สียบปลั�กเขา้กบัไฟบา้น

�.� การเปิดใช้งาน
เลื�อน ปุ่ มเปิด/ปิด สวิตช ์(หมายเลข �) ออกไปยงัสญัลกัษณเ์ปิด/ON (l)
เมื�อเครื�องเริ�มทาํงาน จอแสดงผลจะสวา่งขึ �น สญัลกัษณต์า่งๆในรโีมท
คอนโทรล จะแสดงขึ �นทั�งหมด ประมาณ � วินาที หลงัจากนั�นหนา้จอ
แสดงผลจะแสดงการตั�งคา่พื �นฐาน ซึ�งมีดงัตอ่ไปนี�;
การตั�งคา่อณุหภมิูสาํหรบัรา่งกาย: �
การตั�งคา่อณุหภมิูสาํหรบัเทา้: �
เวลาปิดสวิตชอ์ตัโนมตั:ิ � h (= 1 ชั�วโมง)
    หมายเหตุ: ระดบัความสวา่งของหนา้จอแสดงผลจะลดลง หลงัจาก
เปิดใชง้านประมาณ � วินาที ดงันั�นจงึมั�นใจไดว้า่ การนอนหลบัของคณุ
ยามคํ�าคืนจะไมถ่กูรบกวนเดด็ขาด
    หมายเหตุ: 
ผา้ปเูตียงไฟฟา้นี � มีฟังกช์นัทาํความรอ้นอยา่งรวดเรว็ 
เพื�อใหผ้า้ปเูตียงรอ้นเรว็ขึ �น ในชว่ง �� นาทีแรก 
ชว่งเวลานี� คาํวา่ “TURBO” จะกระพรบิบนจอแสดงผล
หากผา้ปเูตียงถกูปิดการใชง้าน และถกูเปิดอีกครั�ง ก่อน �� นาทีแรก
ฟังกช์นันี �จะถกูปิดการใชง้าน เพื�อเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั
กรณีนี � คาํวา่ “TURBO” จะไมป่รากฎบนจอแสดงผล แตผ่า้ปเูตียงไฟฟา้
จะยงัทาํความรอ้นตามปกติ
ฟังกช์นัทาํความรอ้นอยา่งรวดเรว็นี � จะทาํงานอีกครั�งก็ตอ่เมื�อเปิดใชง้าน
ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้น แตผ่า้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี�จะตอ้งไมถ่กูใชง้าน
อยา่งนอ้ย �� นาที ก่อนหนา้นี �

�.� การตั�งค่าอุณหภมูิ
กดปุ่ ม หมายเลข � เพื�อตั�งคา่อณุหภมิูบรเิวณรา่งกาย
กดปุ่ ม หมายเลข � เพื�อตั�งคา่อณุหภมิูบรเิวณเทา้

    หมายเหตุ: การเปลี�ยนระดบัอณุหภมิู �-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�....

หากผา้ปเูตียงไฟฟา้ถกูนาํมาใชง้านอยา่งตอ่เนื�อง (หลายชั�วโมง) แนะนาํ
ใหต้ั�งคา่การใชง้าน ในระดบัที�ต ํ�าที�สดุ เพื�อหลีกเลี�ยงความรอ้นที�สงูเกิน
ไปที�อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่ผูใ้ชง้าน 

• วิธีที�เรว็ที�สดุที�จะทาํใหผ้า้ปเูตียงไฟฟา้มีความรอ้นอยา่งรวดเรว็ คือ
ใหเ้ลือกระดบัความรอ้นสงูสดุในการเปิดสวิตชค์รั�งแรก
• แนะนาํใหเ้ปิดสวิตชก่์อนจะนอนบนเตียงประมาณ �� นาที ก่อนการ
ใชง้าน และคลมุที�นอนไวด้ว้ยผา้นวม เพื�อไมใ่หค้วามอุน่จากผา้ปเูตียง
กระจายออกสูด่า้นนอก
�.� การลดระดบัอุณหภมูอัิตโนมัติ

ผา้ปเูตียงไฟฟา้นี � มีระบบลดอณุหภมิูอตัโนมตั ิโดยจะตั�งคา่ดงันี �
�, � และ � และจะลดระดบัอณุหภมิูเหลือ � หลงัจากทาํงาน � ชั�วโมง
�.� การตั�งค่าปิดเครื�องอัตโนมัติ
กดปุ่ มตั�งคา่ปิดเครื�องอตัโนมตั ิเพื�อตั�งคา่ คณุสามารถตั�งคา่ไดด้งันี �
1, 2, 3, 4, etc. หรอื �� ชั�วโมง
หมายเหตุ: ถา้เวลาที�จะปิดเครื�องอตัโนมตัเิหลือไมถ่งึ � ชั�วโมง หนา้จอ
จะแสดงผลเป็นนาที
ระบบปิดเครื�องอตัโนมตัจิะรเีซต็ภายหลงัจากปิดระบบอตัโนมตัคิรั�งแรก
โดยสว่นของการตั�งคา่จะแสดงดงันี �
การตั�งคา่อณุหภมิูสาํหรบัรา่งกาย: �
การตั�งคา่อณุหภมิูสาํหรบัเทา้: �
เวลาปิดสวิตชอ์ตัโนมตั:ิ � min จะกะพรบิ
หากตอ้งการเปิดใชง้านเครื�องอีกครั�ง ใหก้ดปุ่ มบนเครื�อง เพื�อตั�งคา่
อณุหภมิูของรา่งกายหรอืบรเิวณเทา้
หากคณุไมต่อ้งการใชผ้า้ปเูตียงไฟฟา้นี � ใหก้ดปุ่ มเลื�อนปุ่ มปิด/OFF (0)
เพื�อทาํการปิดอปุกรณ์
�.� การปิดเครื�อง
หากตอ้งการปิดเครื�อง ใหส้ไลดป์ุ่ มไปยงัตาํแหน่�งปิดเครื�อง/OFF (0)
หลงัจากปิดเครื�องแลว้ ไฟแสดงสถานะจะไมแ่สดงที�หนา้จออีกตอ่ไป

หากไมต่อ้งการนาํผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นมาใชง้านเป็นเวลาหลายวนั
ใหส้ไลดป์ุ่ มปิด (OFF) และถอดสายไฟออกจากไฟบา้น
�.� การควบคุมเชงิระบบนิเวศ
การตั�งคา่อณุหภมิูที�ระดบั �, �, � และ � จะปรากฎสญัลกัษณ ์
อยูบ่นจอแสดงผล
�.� หน่วยวัดพลังงานไฟฟ้า (kWh)
กดปุ่ ม “kWh” เพื�อแสดงระดบัพลงังานปัจจบุนั 
เนื�องจากการใชพ้ลงังานตํ�า “ECO” การตั�งคา่จะแสดงการใชพ้ลงังาน
ในหนว่ย กิโลวตัต/์ชั�วโมง หากมีการกาํหนดการตั�งคา่อณุหภมิูเป็น �
จะใชเ้วลาประมาณ � นาที สาํหรบัการเปลี�ยนการแสดงผลจาก �.�� 
กิโลวตัต/์ชั�วโมง เป็น �.�� กิโลวตัต/์ชั�วโมง
    หมายเหตุ: การที�คณุปลอ่ยใหส้ภาพแวดลอ้มในหอ้งนอนของคณุเยน็
และใชผ้า้ปเูตียงใหค้วามรอ้นกบัเตียงนอน ในเวลาอนัสั�นก่อนเขา้นอน
คา่ใชจ้า่ยจะถกูกวา่การใชเ้ครื�องทาํความรอ้นชว่ยใหห้อ้งนอนอุน่
�.�� การตั�งค่าอุณหภมูสิาํหรับผู้ที�เป็นภมูแิพ้
ในปีที�ผา่นมา จาํนวนของผูที้�แพฝุ้่ นไดเ้พิ�มขึ �นอยา่งรวดเรว็ อาการทั�วไปของโรค
ภมิูแพนี้ � คือ ระคายเคืองตา, ไอ จาม และหายใจถี�ในตอนเชา้ปฏิกิรยิาเหลา่นี �
มกัจะเกิดจากไรฝุ่ นที� สามารถพบไดใ้นที�นอน และบา้นทกุหลงั แมจ้ะถกูทาํ
ความสะอาดอยา่งสมํ�าเสมอ เราแนะนาํใหค้ณุ ตั�งคา่อณุหภมิูบรเิวณรา่งกาย
และเทา้ในระดบั � และเวลาปิดสวิตชอ์ตัโนมตั ิ�� ชั�วโมง “Anti-Allergy” ก็จะ
แสดงบนหนา้จอ ซึ�งจะชว่ยลดปรมิาณไรฝุ่ นได้

 คาํเตอืน!: ก่อนการทาํความสะอาดผา้ปเูตยีงใหค้วามรอ้นทกุครั�ง ควรถอดปลั�ก
ออกจากไฟบา้นและถอดสายตอ่รโีมทกบัผา้ปเูตยีงออกดว้ย ไมเ่ชน่นั�นอาจถูกไฟ
ฟา้ชอ็ตได้
 ระวัง!: รโีมทคอนโทรลจะตอ้งไมส่มัผสัถูกนํ�าหรอืของเหลวใดๆ เพราะ
อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายได้
ในการทาํความสะอาดผา้ปเูตียงและรโีมทคอนโทรลนี� ใหใ้ชผ้า้แหง้ในการทาํ
ความสะอาด อยา่ใชผ้ลติภณัฑท์าํความสะอาดที�มีตวัทาํละลาย
 ระวัง!: หา้มรดีหรอืซกัแหง้
ผา้ปเูตียงใหค้วามรอ้นนี� สามารถซกัดว้ยเครื�องซกัผา้ได ้ตั�งคา่เครื�องซกัผา้
เป็นระบบซกัผา้แบบออ่นโยน (โหมดซกัผา้ขนสตัว)์ อณุหภมิูที�ใช ้�� องศา
ใชผ้งซกัฟอกออ่นๆ ปรมิาณตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติเครื�องซกัผา้
  ระวัง!: หากซกัผา้ปเูตยีงบอ่ยๆ อาจทาํใหเ้สื�อมสภาพได้
ตลอดอายกุารใชง้านของผา้ปเูตยีงนี � ไม่ควรซกัดว้ยเครื�องซกัผา้เกนิ � ครั�ง
หลงัการซกั ควรคลี�ผา้ปเูตียงตาก โดยใหค้งอยูต่ามสภาพเดมิ
 คาํเตอืน!: 
- อยา่ซกัผา้ปเูตยีงดว้ยความรอ้นตามใจชอบ
- เสยีบปลั�กผา้ปเูตยีงเขา้กบัรโีมทคอนโทรลเมื�อผา้ปเูตยีงแหง้สนทิแลว้เทา่นั�น
- หากเปิดสวติชผ์า้ปเูตยีงในขณะที�ยงัไมแ่หง้ อาจเกดิอนัตรายจากไฟฟา้ชอ็ตได้

หากไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณเ์ป็นเวลานาน ควรเก็บอปุกรณไ์วใ้นกลอ่งบรรจภุณัฑเ์ดิม
 ระวัง!
เพื�อไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแก่อปุกรณ ์อยา่พบัอปุกรณ ์โดยวางสิ�งของทบัดา้นบน
ระหวา่งเกบ็รกัษาและก่อนการจดัเกบ็อปุกรณท์กุครั�ง ควรรอใหอ้ปุกรณล์ด
อณุหภูมจินเยน็ลงก่อน

โปรดกาํจดัอปุกรณใ์หส้อดคลอ้งตามระเบยีบการจดัการของเสยีจากผลติภณัฑ์
ไฟฟา้และอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์(WEEE) 2002/96/EC หรอืกฎระเบยีบที�ใช้
บงัคบัในทอ้งถิ�น หากพบขอ้สงสยั กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ที�รบัผดิชอบ ในเขตพื �นที�
ของคณุ

ขนาด: ยาว ���  เซนติเมตร กวา้ง ��� เซนติเมตร
กาํลงัไฟ:  � x 60 วตัต์

�. การทาํความสะอาดและการดแูลรักษา

�. การเกบ็รักษา

�. การกาํจดัทิ�ง

�. ข้อมูลทางเทคนิค

ระวัง! หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

คาํเตอืน!

�. ปัญหาและวธีิแก้ไข

ปัญหา สาเหตุ วธีิแก้ไข
หนา้จอแสดงผล
ไมมี่ไฟขึ �น

ไมไ่ดเ้สียบปลั�ก หรอื ไมไ่ดเ้ปิด
สวิตช์

เสียบปลั�กและเปิดสวิตช์

ปรากฎสญัลกัษณ์
“E1”  บนหนา้จอ

สายรโีมทคอนโทรไมไ่ดถ้กูเชื�อม
กบัผา้ปเูตียง

�.ปิดเครื�อง �. เปิดเครื�อง
�. เสียบปลั�กใหถ้กูตอ้ง

ระบบความปลอดภยัของอปุกรณ์
ทาํการปิดระบบอตัโนมตัิ

สง่อปุกรณใ์หก้บัตวัแทนจาํหนา่ย
เพื�อทาํการตรวจเช็ค

สํานักงานใหญ่และคลงัสินค้า: ��/��� หมู่ � ซ.เกา้กิโล �� ถ.เกา้กิโล ต.สุรศกัดิ�  อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี ����� แฟกซ์: ���-������ 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942

อุณหภมูใินระดบัตา่งๆ

บริเวณเทา

อุณหภูมิ 26±±3°°C 30±±3°°C 33±±3°°C 37±±3°°C 40±±3°°C 44±±3°°C 47±±3°°C 51±±3°°C 54±±3°°C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 9ระดับ 8บริเวณ
รางกาย

อุณหภูมิ 26±±3°°C 31±±3°°C 35±±3°°C 40±±3°°C 44±±3°°C 49±±3°°C 53±±3°°C 58±±3°°C 62±±3°°C

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 9ระดับ 8
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