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คํานํา
เรียนคุณลูกคา:

ขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา! โดยคาดหวังวาคุณจะเปนผูใชที่พึงพอใจในผลิตภัณฑของเรา

คูมือนี้อธิบายถึงขอควรระวังของผลิตภัณฑ ขั้นตอนการใชงาน ฟงกชันพื้นฐาน และพารามิเตอรทางเทคนิคตลอดจน
การแกไขปญหาเบื้องตน คําแนะนําในการสงคืนบริการ ฯลฯ จะทําใหคุณเขาใจและคุนเคยกับผลิตภัณฑและการทํางานของ
ผลิตภัณฑ เพื่อใหการใชงานเครื่องนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรดอานคําแนะนําในคูมือนี้อยางละเอียดกอนใชงาน 

กอนที่คุณจะใชงานเครื่องโปรดยืนยันวาคุณไดอานและเขาใจการทํางานพื้นฐานของผลิตภัณฑนี้แลว โปรดใหความสนใจ
เปนพิเศษกับ “ประกาศสําคัญดานความปลอดภัย” ทั้งหมด หากตองสงคืนผลิตภัณฑไปยังผูผลิต/จําหนาย เพื่อทําการ-
ซอมแซม โปรดดู “ขอกําหนดขั้นตอนการคืนผลิตภัณฑ” ในหนาถัดไปและสงคืนผลิตภัณฑตามเนื้อหาที่ตองการ

โปรดทราบวาภาพประกอบบางสวนในคูมือนี้อาจไมตรงกับที่คุณเห็นในเครื่องทุกประการ โปรดดูผลิตภัณฑจริง
สําหรับสวนประกอบแบบสุม เชน กระบอกทําความชื้น ทอออกซิเจน / หนากากออกซิเจน แผนกรอง ฯลฯ ที่กลาวถึงใน
คูมือนี้ควรเลือกผลิตภัณฑที่ตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑรองรับหากคุณมีคําถามหรือขอสงสัยอื่น ๆ โปรดติดตอ
ผูจําหนายหรือบริการหลังการขายของผูผลิต
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ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
 อันตราย (รายการตอไปนี้อาจทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตหากฝาฝนการใชงาน)

• มาตรการลดความเสี่ยงจากการ ถูกไฟดูด ไฟไหม หรือการบาดเจ็บ ควรหลีกเลี่ยงการใชเครื่องเพิ่มความเขมขนของ
ออกซิเจนขณะอาบนํ้าหากคุณจําเปนตองใช โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยและตองใชเครื่องเพิ่มความเขมขนของ
ออกซิเจนในหองอื่น หางออกไป 2.5 เมตร  ทอออกซิเจนที่แนะนําควรมีความยาวไมเกิน 11 เมตร และไมควรพับได หามวาง
หรือเก็บทอออกซิเจนในตําแหนงที่สามารถหลนลงในนํ้าหรือของเหลวอื่น ๆ ไดงาย ออกซิเจนมีปฎิกิริยาทําใหเกิดการเผาไหม
และควรเก็บเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนใหหางจากเปลวไฟ แหลงกําเนิดไฟ วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง ไมจุดประกายไฟ
หรือเปลวไฟ ขณะเครื่องทํางาน ในระยะ 1.6 เมตร  โปรดอยาใชเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน ขณะกําลังทําความ
สะอาดหรือดูแลขณะบํารุงรักษาเครื่อง
• หามสูบบุหรี่ขณะสูดดมออกซิเจน หรือจุดประกายไฟโดยเด็ดขาดในบริเวณใกลกับเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน
• กอนทําความสะอาดฝุนของเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนจําเปนตองถอดปลั๊กไฟออกเพื่อปองกันไฟฟาช็อต
• ขณะที่เครื่องกําลังทํางาน หามเปดปลอกดานนอกและปลอกดานในของเครื่อง เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการ-
สัมผัสชิ้นสวนที่กําลังทํางานอยู

 คําเตือน (ตองบังคับใชรายการตอไปนี้อยางเครงครัดมิฉะนั้นอาจสงผลรายแรง)

• เพื่อปองกันเหตุขัดของจากเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทํางานผิดปกติหรือเกิดไฟฟาดับ ผูใชออกซิเจน (เชน 
ผูที่ตองการออก-ซิเจนและผูปวยหนัก) จําเปนตองติดตั้งอุปกรณผลิตออกซิเจนสํารองอื่น ๆ 
(เชน ถังออกซิเจน ถุงออกซิเจน เปนตน)
• ผลิตภัณฑนี้ไมสามารถใชเพื่อรักษาชีวิตใด ๆ ขอแนะนําใหผูปวยที่ไดรับการบําบัดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยของคุณ 
เมื่อใชเครื่องนี้ สําหรับการไหลและระยะเวลาการสูดดมออกซิเจน
• หากผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงปฏิกิริยาที่ไมสบายตัวหรือผิดปกติขณะหายใจรับออกซิเจน ใหหยุดใชผลิตภัณฑ
ทันทีและติดตอผูจําหนายอุปกรณหรือแพทยประจําตัวผูปวย
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• ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวยรุนแรงจําเปนตองติดตั้งอุปกรณแจงเตือนเพิ่มเติม เมื่อใชผลิตภัณฑนี้หรือจําเปนตองไดรับการ-
ดูแลแยกเปนพิเศษ โปรดปรึกษาแพทยกอนใชและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย หากผูปวยมีอาการขางเคียงโปรดแจง
ใหแพทยทราบทันที
• หากใชผลิตภัณฑในสถานที่ที่ระดับความสูงนํ้าทะเลมากกวา 2,000 เมตร ความเขมขนของออกซิเจนจะตํ่ากวา 90% ที่
อัตราการไหลสูงสุดที่กําหนด
• อยาใชทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจนรวมกันกับหลาย ๆ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียระหวาง
ผูใช
• ควรใชกระบอกทําความชื้นตามขอกําหนดของผลิตภัณฑรองรับ อยาเปลี่ยนตามความประสงคมิฉะนั้นอาจเปนอันตราย
ตอผูใชออกซิเจนได
• อยาวางทอเชื่อมตอออกซิเจนใตผาคลุมเตียง เบาะรองนั่งหรืออยานั่งทับทอเชื่อมตอออกซิเจน ในระหวางการสูบดม
ออกซิเจน  อาจทําใหไมสามารถไดรับออกซิเจนได
• เมื่อไมไดใชงานผลิตภัณฑกับผูปวย ขอแนะนําใหปดสวิตชไฟและถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน ออกซิเจนที่สรางขึ้น สามารถ
ทําปฏิกิริยาใหเกิดการเผาไหมเกิดอันตรายได 
• เมื่อใชผลิตภัณฑนี้โปรดตรวจสอบวาสายไฟกีดขวางทางเดินของผูอื่นหรือไม ควรเก็บใหเรียบรอย ขอแนะนําใหวางเครื่อง
ไวขางเตาเสียบที่ใกลที่สุด
• ไมสามารถใชผลิตภัณฑนี้กับกระบอกทําความชื้นหรืออุปกรณเสริมที่ไมไดกําหนดในการจัดสง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

 โปรดใชความระมัดระวัง (โปรดสังเกตสิ่งตอไปนี้เพื่อปองกันความเสียหายตอผลิตภัณฑ)

• อยาเปดปลอกและแชสซีของเครื่องเพื่อทําการบํารุงรักษา หากผูใชพบปญหาดานคุณภาพหรือพบสัญญาณเตือน ฯลฯ 
โปรดอยาถอดชิ้นสวนและซอมแซม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูผลิตผลิตภัณฑนี้ทันที
• เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนควรอยูในสภาพแวดลอมที่ปราศจากฝุนควันและการกัดกรอนและกาซพิษ 
อยาใชผลิตภัณฑนี้ภายใตสภาพสนามแมเหล็กที่แรง
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• ชองอากาศของเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนควรอยูในบริเวณที่มีการระบายอากาศไดดี และทางเขาของ
แหลงอากาศควรอยูในที่ที่มีมลพิษนอยที่สุด (สิ่งปนเปอน / รวมถึง: การเผาไหม กาซไอเสีย ปดการระบายอื่น ๆ 
ชองระบายอากาศและเครื่องดูดฝุน พอรตไอเสีย ฯลฯ) 
• โปรดใชเตารับไฟฟากระแสสลับ (ติดผนัง) แยกตางหากเพื่อใชผลิตภัณฑนี้ อยาเชื่อมตอรางปลั๊กเขากับบอรดอยาใช
ปลั๊กไฟเพิ่มเติมกับเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ
• หามมิใหเครื่องสัมผัสกับนํ้ามันและจาระบีโดยเด็ดขาด หากคุณตองการเชื่อมตอทอวาลวและขอตออื่น ๆ ตามความจํา
เปนควรทําความสะอาดการเชื่อมตอประเภทนี้กอนการติดตั้ง เพื่อใหแนใจวาสะอาดและปราศจากนํ้ามัน (ไขมัน) ในระหวาง
ขั้นตอนการเชื่อมตอโปรดระมัดระวังในการรักษาชิ้นสวนใหสะอาด เครื่องทั้งหมดที่เชื่อมตอจะตองไมสัมผัสกับของเหลว
ที่เปนนํ้ามันไวไฟ
• เมื่อใชงานเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน ควรตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการปดกั้นไอเสียดานลาง อยาวางดาน
หลังของเครื่องชิดผนัง ควรหางจากผนังอยางนอย 30 ซม. มิฉะนั้นเครื่องจะรอนเกินไปและตัวเครื่องจะเสียหายได
• ไมควรเปดและปดเครื่องบอยๆ ปดเครื่องหลังจากเปดใชงาน ชวงเวลาไมควรนอยกวา 5 นาที เพื่อไมใหสงผลตออายุ
การใชงานของคอมเพรสเซอร ผูผลิตแนะนําวาเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนควรทํางานไมนอยกวา 30 นาที 
ในแตละครั้ง
• เครื่องนี้ใชสําหรับการผลิตออกซิเจนทางการแพทยเทานั้น เมื่อกาซที่สงออกอยูที่อัตราการไหลที่กําหนดความเขมขน
ของออกซิเจนจะอยูที่ 90% หรือมากกวา
• อยาใชแรงมากเกินไปในการหมุนปุมปรับการไหลมิฉะนั้นปลั๊กวาลวอาจเสียหายได หากปุมปรับการไหลเปดอยูสูงสุด 
แตตัวบงชี้การไหลเปนศูนยใหปดเครื่องทันทีและตรวจสอบความผิดปกติ
• กอนเปดใชงานเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนใหคุณตัดสายรัดที่ดานลางของเครื่องออก มิฉะนั้นเครื่องจะ
เสียหายได



 เสียหาย

หมายเหตุ (คุณตองใหความสนใจเปนพิเศษกับขอมูล)

• เมื่อเปดเครื่อง เครื่องจะรักษาอัตราการไหลที่กําหนดไวเปนเวลา 10 นาที และความเขมขนของออกซิเจนจะอยูที่ 90% 
หรือมากกวา
• ทอออกซิเจนและหนากากออกซิเจนที่สัมผัสกับผูปวยจําเปนตองไดรับการทําความสะอาดและฆาเชื้อเมื่อใชซํ้า ๆ
• จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความสะอาดกระบอกทําความชื้นทุก ๆ 2 - 3 วัน และแนะนําใหเปลี่ยนตัวกรองอากาศ หลังจาก
ใชงาน 1,500 ชั่วโมง หากฝุนหรือควันของผลิตภัณฑมีมากใหลดอายุการใชงานของชิ้นสวนอะไหลลง เพื่อใหแนใจวา
การใชงานไมทําใหเกิดความผิดปกติ ขอแนะนําใหเปลี่ยนชิ้นสวนขางตนกอน
• สามารถใชนํ้าเปลาหรือนํ้าตมที่เย็นแลว สําหรับใสกระบอกทําความชื้นได อยาใชนํ้าประปาที่ไมไดผานการบําบัดโดยตรง
ควรเปลี่ยนนํ้าในกระบอกทําความชื้นทุก ๆ 2 ~ 3 วัน และขอแนะนําใหเปลี่ยนทุกวันในชวงฤดูรอน หากไมไดใชผลิตภัณฑ
เปนเวลาหลายวัน หลังจากใชงานเสร็จโปรดเทนํ้าออกและเช็ดกระบอกทําความชื้นใหแหง เก็บรักษาเพื่อใชงานตอไป
• ควรเลือกทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจน ที่มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตรงกัน หากคุณใชหนากากออกซิเจน
หรือออกซิเจนประเภทอื่น โปรดปรึกษาแพทยหรือผูจําหนายผลิตภัณฑนี้
• อยาทิ้งกระบอกทําความชื้น ทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจนและชิ้นสวนที่รวมมาในชุดการจัดสงผลิตภัณฑ ควรสง
ไปยังสถานที่กําจัดขยะทางการแพทยในบริเวณใกลเคียงเพื่อกําจัด
• โปรดใชกระบอกทําความชื้นที่เขากันไดกับเครื่องนี้และติดไวที่ตัวเครื่องตามความจําเปน กรุณาอยาใชภายใตสถานะของ
การถอดชิ้นสวน
• เมื่อใชกระบอกทําความชื้นควรใหความสนใจกับนํ้าที่ระดับนํ้าสูงสุดและตํ่าสุดของกระบอกนํ้า
• เมื่อตองการจํากัดเครื่องทิ้งโปรดติดตอผูจําหนายหรือผูผลิตในพื้นที่ของคุณ
• โปรดดู "สัญลักษณที่เกี่ยวของ" สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับสัญลักษณในเครื่อง บรรจุภัณฑ และคูมือ
• เมื่อคุณไดรับผลิตภัณฑเมื่อเปดอุปกรณบรรจุภัณฑโปรดดู "แพ็คเกจการตรวจสอบการแกะกลองและรายการบรรจุ
ผลิตภัณฑ" เพื่อตรวจสอบอุปกรณเสริมที่จัดสงปฏิบัติตาม "ขั้นตอนการทํางานของผลิตภัณฑ"
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คําอธิบายสัญลักษณการใชงานที่เกี่ยวของ

OFF/ON 220v50Hz/110v60Hzปด/เปด

หามสูบบุหรี่ใกลผลิตภัณฑ

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

ขอควรระวัง

อุปกรณ Class II

Type b application part

วางขึ้น

สิ่งของที่เปราะบาง

AC 220V/110V

วันที่ผลิต

หมายเลขผลิตภัณฑ

คําแนะนําอางอิง

ไมมีเปลวไฟ

รายการนี้ไมสามารถทิ้งได
หลังการใชงาน

หลีกเลี่ยงฝน โปรดทําใหแหง

ขีดจํากัดการวางซอน
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รายการบรรจุสินคา
ลําดับ ชื่อผลิตภัณฑ / ชื่ออุปกรณเสริม

เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน เครื่อง
ชุด
ชุด
เสน
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

กระบอกทําความชื้น

ไสกรอง

สายไฟ(ติดตัวเครื่อง)

ทอตอจมูก

แผนกรอง

อุปกรณพนยา (สําหรับรุน H-OC01-10L)

ขอตอตัว T

คูมือผลิตภัณฑ (รวมใบรับประกัน)

จํานวน หนวย

การเปด และตรวจสอบ รายการบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
เมื่อคุณไดรับผลิตภัณฑโปรดเปดและตรวจสอบบรรจุภัณฑอยางละเอียดผลิตภัณฑนี้มีฝาปดโฟม ดานบนและดานลาง 
หากฝาครอบเสียหายโปรดตรวจสอบผลิตภัณฑทันที จากนั้นตรวจสอบรายการบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเพื่อดูวามี
อุปกรณเสริมที่ขาดหายไปหรือไม

 

 

number 

   

   

  

   

 

  

  

1 
1 
2 
1 
2 
2
1
1
1

 

1
2 
3
4

1
2
3
4

 
5 
6
7 
8 
9 

อุปกรณพนยา (สําหรับรุน H-OC01-10L)

หนากาก ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

สายตอพนยา

กระบอกใสยา (8มล.)

ที่พนยาทางปาก

 

 

number 

   

   

  

   

1 
1 
1

1

 

ชิ้น 
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ขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ
1. เมื่อใชผลิตภัณฑดานหลังของเครื่องควรหางจากผนังอยางนอย 30 ซม. ในขณะเดียวกันตองถอดโฟมบอรดและสิ่ง
อื่น ๆ ออก และดานลางจะตองปราศจากเศษขยะเพื่อใหการไหลเวียนอากาศของเครื่อง และการกระจายความรอนของ
เครื่องเปนไปตามปกติ (สําหรับเครื่องใหมใชงานครั้งแรก โปรดตัดสายรัดที่ดานลางของเครื่องออกกอน)

2. ถอดกระบอกทําความชื้นคลายเกลียวฝากระบอกทวนเข็มนาิกา
แลวใสนํ้าเปลาหรือนํ้าสะอาด ระดับนํ้าจะตองเปนไปตามที่ระบุไว หามสูงกวา
หรือตํ่ากวาเสนบงชี้ความสูง/ตํ่าของกระบอก ปดกระบอกและหมุนเกลียว
ตามเข็มนาิกา ดังแสดงใน รูปที่ 1

3. วางกระบอกทําความชื้นลงบนฐานตั้งดานหลังของเครื่อง แลวเชื่อม
ตอปลายดานหนึ่งของทอเชื่อมตอกระบอกทําความชื้นเขากับพอรตทาง
เขาของกระบอกทําความชื้น และเชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งเขากับชอง
ปลอยออกซิเจนของเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน ดังแสดงใน รูปที่ 2

4. เสียบสายไฟ AC ของเครื่องเขากับเตารับในอาคาร เปดสวิตชไฟที่แผง
การทํางาน เพื่อเขาสูโหมดสแตนดบาย และกดปุม        “ ออกซิเจน” บน
แผงการทํางานของเครื่อง จากนั้นเครื่องจะเริ่มทํางานดวยการปลอยไน-
โตรเจนเล็กนอย

5. ปรับมิเตอรดวยปุมหมุนปรับการไหล โดยหมุนทวนเข็มนาิกาเพื่อเพิ่ม
อัตราการไหล และหมุนตามเข็มนาิกาเพื่อลดอัตราการไหล (ความเขมขน
ของออกซิเจนคือ 90% ที่อัตราการไหลที่กําหนด)

ระดับนํ้าสูงสุด (สูงสุด)

ระดับนํ้าตํ่าสุด (ตํ่าสุด)รูปที่ 1

รูปที่ 2

O2O2

เสียบปลั๊ก เปดสวิตซ
กดปุม

“ออกซิเจน”

หมุนปรับอัตราการไหล
ของความเขมขนของ
ออกซิเจน
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ขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ (ตอ)
6. สําหรับเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทางการแพทย เราได
ติดตั้งอุปกรณตรวจสอบความเขมขนของออกซิเจน ทุกครั้งที่เปด
เครื่องไฟแสดงการทํางานบนจอแสดงผลจะสวางขึ้นตามปกติ 
หลังจากนั้นไมกี่นาทีหากความเขมขนของออกซิเจนที่ปลอยออกมา 
ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน (ที่อัตราการไหลที่กําหนด) 
ไฟเตือนสีเหลืองบนจอแสดงผล              จะสวางขึ้น
7. เชื่อมตอปลายทอออกซิเจนเขาไปที่ชองออกซิเจนของกระบอกทํา
ความชื้น ดังแสดงใน รูปที่ 3

จากนั้นคลองทอออกซิเจนไวที่หูแลวสอยทอหายใจออกซิเจนเขาในรู
จมูก ออกซิเจนถูกสูดดูด เขาไปในรางกายผานการหายใจ ดังแสดงใน
รูปที่ 4

8. หากตองการใหจอแสดงผลจะดับลง เพื่อหลีกเลี่ยงแสงสีนํ้าเงินที่สง
ผลกระทบตอการนอนหลับของผูใชงาน เมื่อเครื่องกําลังทํางานใหกด
ปุม       “Sleep” เครื่องจะเขาสูสถานะสลีปดวยอัตราการไหลและเวลาที่
ตั้งไวปจจุบัน และกดปุม         “Sleep” อีกครั้ง เพื่อใหจอแสดงผลของ
เครื่องจะเปดและสถานะกลับมาเปนปกติ

รูปที่ 3

รูปที่ 4
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ขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ (ตอ)
9. เมื่อเครื่องกําลังทํางานคุณสามารถตั้งเวลาการทํางานของเครื่องไดผานแผงการทํางานปุม        "Timing +" และ
      "Timing -" เวลาการทํางานจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอการหมุนครั้งละ 15 นาที (เพิ่มไดสูงสุด 180 นาที/ 3 ชั่วโมง)

10. เมื่อเครื่องกําลังทํางานอยูเกิดขัดของ จะมีเสียงเตือนใหตรวจสอบวาการเชื่อมตอสายไฟหลวมหรือไมหรือแหลง
จายไฟภายนอก

11. เมื่อใชงานเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนเสร็จสิ้นใหกดปุม        "ออกซิเจน" บนแผงการทํางานและปด
สวิตชไฟหลังจากนั้น3 นาที ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อทําความสะอาดทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจนเมื่อไมได
ใชงานบอยๆ ใหผูกสายไฟ AC เขากับสายรัดและทําการจัดเก็บตัวเครื่องตามคําแนะนํา

O2
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การแนะนําสินคา

เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทางการแพทยเปนเครื่องที่ใหการบําบัดดวยออกซิเจนแบบการไหลตํ่าไดที่บาน,
บานพักคนชราหรือที่ศูนยดูแลผูปวย เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทางการแพทยแบบพกพาใชหลักการดูดซับ
แรงดันแบบแกวงเพื่อสรางแรงดันและเปลี่ยนอากาศ ตะแกรงโมเลกุลจะแยกโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิเจนในอากาศ
และออกซิเจนจะยังคงอยูและไนโตรเจนจะถูกปลอยออกมาเมื่อเปดเครื่องที่อุณหภูมิปกติออกซิเจนที่เปนไปตามมาตรฐาน
ทางการแพทยจะสามารถแยกออกจากอากาศไดอยางตอเนื่อง โครงสรางกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5
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โครงสรางและองคประกอบ
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยหัวปลอยออกซิเจน เครื่องวัดการไหล และกระบอกทําความชื้น

ขอบเขตการใชงาน 

อุปกรณนี้เหมาะสําหรับการเตรียมออกซิเจนทางการแพทยเปนหลัก

ขอหาม 

ไมควรทํา, ไมควรปฏิบัติ, หาม

ขอกําหนดสภาพแวดลอมการใชผลิตภัณฑ
1. อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C - 40 °C
2. ความชื้นสัมพัทธ: ≤ 80%
3. ความดันบรรยากาศ: 86 kPa - 106 kPa
4. สภาพแวดลอมโดยรอบปราศจากกาซที่มีฤทธิ์กัดกรอนและสนามแมเหล็กแรงสูง

เงื่อนไขการขนสงและการเก็บรักษา
ชวงอุณหภูมิแวดลอม: - 20 °C - +55 °C
ชวงความชื้นสัมพัทธ: ≤ 93% และไมมีปรากฏการณการควบแนน
ชวงความดันบรรยากาศ: 50 kPa - 106 kPa

 หมายเหตุ: เมื่ออุณหภูมิในการจัดเก็บตํ่ากวา 5 °C ควรวางอุปกรณไวในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิ
การทํางานปกติมากกวาสี่ชั่วโมงกอนใชงาน

 
 
 



คําอธิบายเพิ่มเติม
• การจําแนกประเภทของการปองกันไฟฟาช็อต: อุปกรณ Class II
• จําแนกตามระดับการปองกันไฟฟาช็อต: สวนการใชงานประเภท b
• จําแนกตามระดับการปองกันของเหลวที่เขามา: อุปกรณ IPX0
• การจําแนกตามระดับความปลอดภัยเมื่อใชกาซยาสลบที่ติดไฟไดผสมกับอากาศหรือกาซยาสลบที่ติดไฟไดผสมกับ
ออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซด: ไมใชกาซยาสลบที่ติดไฟผสมกับอากาศหรือกับออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซดอุปกรณ
ที่ใชในกรณีของกาซยาสลบที่ติดไฟได
• จําแนกตามโหมดการทํางาน: การทํางานตอเนื่อง
• ไมมีสัญญาณเอาตพุต และอินพุต 
• ใชแรงดันไฟฟา: ~ 110V, 60Hz
• ระบบการทํางาน: เครื่องนี้เปนระบบการทํางานตอเนื่อง
• เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนไมมีสวนของการใชงานที่ปองกันผลกระทบจากการช็อกไฟฟา
• เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนเปนอุปกรณติดตั้งที่ไมถาวร

14



15
รูปที่ 6

กราฟคาความเขมขนของออกซิเจนและฟงกชันการไหล
กราฟแสดงคาความเขมขนของออกซิเจนและฟงกชันการไหล เมื่อความดันเล็กนอยของเครื่องเพิ่มความเขมขนของ
ออกซิเจนทางการแพทยเปนศูนย (ดังแสดงในรูปที่ 6)
ตารางฟงกชันนี้มีไวสําหรับรุนที่มีอัตราการไหลพิกัด H-OC01-10L ที่ 10 ลิตร / นาที
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ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

 รุนผลิตภัณฑ    H-OC01-10L
 แรงดันไฟฟา (V / Hz)   ～220 ± 10% / 50 ± 1 / 110 ± 10% / 60 ± 1
 กําลังไฟ (w)    600
 ชวงการไหลที่ความดันเล็กนอยเปน 0  0.5～10
 และ 7 kPa (ลิตร/นาที)
 ความเขมขนของออกซิเจนที่ความดัน 0 เมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนอยูที่ 0.5 ~ 10L/ นาที
 เล็กนอยของเตาเสียบ (ภายในการเริ่มตน ความเขมขนของออกซิเจนคือ ≥90%
 ครั้งแรกภายใน 10 นาทีถึงระดับความ
 เขมขนที่ระบุ)
 อัตราการไหลสูงสุดที่แนะนํา (อัตราการ 10 ลิตร / นาที
 ไหลที่กําหนด) 
 ที่อัตราการไหลสูงสุดที่แนะนําจะใชแรงดัน ≤0.5 ลิตร / นาที
 ยอนกลับ 7 kPa และอัตราการไหลจะ
 เปลี่ยนไป
 ความเขมขนของออกซิเจนที่อัตราการไหล ≥90%
 สูงสุดที่แนะนํา (ภายในการเริ่มตนครั้งแรก
 ภายใน 10 นาทีถึงระดับความเขมขนที่ระบุ)
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ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ (ตอ)

  ชวงการปรับการไหล   ปรับไดอยางตอเนื่องตั้งแต 0 ~ 10L / นาที
 นํ้าหนักสุทธิ (กก.)    23 กก.
 เสียงเครื่อง dB (A)   ≤55
 ขนาด (มม.)    380 * 330 * 600 มม.
 ความดันออกซิเจนออก   40-60kPa
 ตัวบงชี้ความเปนพิษ   ที่อัตราการไหลที่กําหนดเมื่อความเขมขนของ
      ออกซิเจนอยูที่≤82% (± 3%) ไฟแสดงสถานะ hypoxic 
      สีเหลืองจะปรากฏขึ้น กรุณาปดเครื่องทันทีใชออกซิเจน
      สํารองและติดตอผูจําหนายหรือผูผลิตทันที

 

- คอมเพรสเซอรดันความปลอดภัยปลอยวาลว: 250kPa ± 50 kPa
- อุณหภูมิออกซิเจนที่ปลอยออก: ≤46° C
- เมื่อระดับความสูงอยูระหวาง 0 ถึง 2,000 เมตร ความเขมขนของออกซิเจนจะอยูที่ ≥90% และประสิทธิภาพ
นอยกวา 90% จาก 2001 เมตรถึง 4,000 เมตร
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สวนประกอบและฟงกชัน

* คําอธิบายสวนตาง ๆ ตอไปนี้ *
1. ชองจายออกซิเจน: เชื่อมตอกับกระบอกทําความชื้นหรือทอออกซิเจนทางจมูกโดยทอเชื่อมตอกระบอกทําความชื้น
2. พอรตการพนละอองยา: การใชฟงกชันการพนละอองยา  (สําหรับประเภทเครื่องที่พนละอองยาเทานั้น): 
เติมปริมาณยาพนที่เหมาะสมลงในถวยใสละอองยา (ตามคําแนะนําของแพทย) ไมใหเกินเสนสเกลสูงสุด กอนเปดเครื่อง 
ใหหมุนคลายเกลียวปลั๊กพอรตการพนยา และเชื่อมตอทอเชื่อมตอกับพอรตการพนละอองยาของเครื่องหลักและชอง
อากาศของถวยใสละอองยา เปดเครื่องปรับอัตราการไหลของเครื่องวัดการไหลของออกซิเจนเปน 1.5 ลิตร/นาที และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยสําหรับการพนละอองยา หลังจากการพนละอองยาเสร็จสิ้นใหปดเครื่องเพิ่มความเขมขน
ของออกซิเจนหมุนสกรูพอรตการพนละอองยาเขากับพอรตการพนละอองยา และหมุนใหแนนเพื่อปดการพนละอองยา 
แลวหากตองการจะหายใจรับออกซิเจนตอไปใหเปดเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนอีกครั้ง
3. ปุมออกซิเจน: โหมดสตารทเครื่อง / สแตนบาย

รูปที่ 7
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สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
4. ปุม Sleep: เมื่อเครื่องเริ่มทํางานจอแสดงผลจะดับลง
5. Timing +: การตั้งคาการเพิ่มเวลาของเวลา
6. Timing -: การตั้งคาการลดเวลาของเวลา
7. ตัวปองกันกระแสเกิน: ปองกันวงจรทั้งหมด
8. สวิตช: สวิตชเปด / ปดเครื่องทั้งหมด
9. หนาจอแสดงผล:

9.1 ไฟสถานะเปดเครื่อง
9.2 ไฟสถานะ Sleep โหมด
9.3 ไฟแสดงสถานะออกซิเจนต่ำ
9.4 ไฟแสดงสถานะขัดของ/ผิดพลาด

9.5 เวลาสะสม (ที่เปดใชงานทั้งหมด)

9.6 ระยะเวลา

9.7 ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน

9.8 การไหลของออกซิเจน

รูปที่ 8



สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
9. หนาจอแสดงผล:
(ดังแสดงในรูปที่ 8)
 9.1. ไฟแสดงสถานะการทํางาน – เครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ไฟอยูในสถานะกะพริบและอยูในสถานะ
 ทํางานเมื่อเปดเครื่อง
 9.2. Sleep Breathing Light - เครื่องอยูในโหมดสลีป ไฟอยูในสถานะ - จอแสดงผลดับ -หายใจรับออกซิเจน
 ขณะเครื่องเปดได
 9.3. ไฟแสดงสถานะออกซิเจนตํ่า - ความเขมขนของออกซิเจนของเครื่องจะตํ่ากวา 82% เมื่อเปดเครื่อง 
 (เมื่อการไหลจริงเกินกวาการไหลที่ตั้งไวของเครื่อง ความเขมขนของออกซิเจนอาจตํ่ากวา 82%)
 9.4. ไฟแสดงขอผิดพลาด - ชิ้นสวนเครื่องจักรมีความผิดปกติโปรดติดตอฝายบริการหลังการขาย
 9.5. เวลาสะสม - เวลาการใชงานสะสมของเครื่อง
 9.6. จับเวลา - เวลาทํางานของเครื่องหนวยคือนาที (min)
 9.7. ความเขมขนของออกซิเจน - แสดงคาความเขมขนของออกซิเจนในปจจุบันเปน ลิตร/นาที (L / min)
 9.8. อัตราการไหลของออกซิเจน - แสดงคาอัตราการไหลปจจุบันเปนหนวยลิตร (ลิตร) ความเขมขนของ
 ออกซิเจน - แสดงคาความเขมขนของออกซิเจนในปจจุบันเปน ลิตร/นาที (L / min)

หมายเหตุ: เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทางการแพทยมีฟงกชันตรวจจับความผิดปกติดังตอไปนี้: 
สัญญาณเตือนออกซิเจนตํ่าและสัญญาณเตือนความลมเหลวของสวนประกอบ

เมื่อเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทํางานตามปกติเปนเวลา 10 นาที ฟงกชันการตรวจจับความเขมขนของออก-
ซิเจน (สัญญาณเตือนออกซิเจนตํ่า) ของเครื่องออกซิเจนจะเริ่มการตรวจจับสถานะการทํางานของเครื่องเพิ่มความเขมขน
ของออกซิเจนแบบเรียลไทม เมื่อความเขมขนของออกซิเจน ≤82% (± 3%) ไอคอนสัญญาณเตือนภาวะขาดออกซิเจน
สีเหลืองจะสวางขึ้น (เมื่อการไหลจริงเกินอัตราการไหลความเขมขนของออกซิเจนอาจนอยกวา 82%) 

20
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ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

 รุนผลิตภัณฑ    H-OC01-10L
 แรงดันไฟฟา (V / Hz)   ～220 ± 10% / 50 ± 1 / 110 ± 10% / 60 ± 1
 กําลังไฟ (w)    600
 ชวงการไหลที่ความดันเล็กนอยเปน 0  0.5～10
 และ 7 kPa (ลิตร/นาที)
 ความเขมขนของออกซิเจนที่ความดัน 0 เมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนอยูที่ 0.5 ~ 10L/ นาที
 เล็กนอยของเตาเสียบ (ภายในการเริ่มตน ความเขมขนของออกซิเจนคือ ≥90%
 ครั้งแรกภายใน 10 นาทีถึงระดับความ
 เขมขนที่ระบุ)
 อัตราการไหลสูงสุดที่แนะนํา (อัตราการ 10 ลิตร / นาที
 ไหลที่กําหนด) 
 ที่อัตราการไหลสูงสุดที่แนะนําจะใชแรงดัน ≤0.5 ลิตร / นาที
 ยอนกลับ 7 kPa และอัตราการไหลจะ
 เปลี่ยนไป
 ความเขมขนของออกซิเจนที่อัตราการไหล ≥90%
 สูงสุดที่แนะนํา (ภายในการเริ่มตนครั้งแรก
 ภายใน 10 นาทีถึงระดับความเขมขนที่ระบุ)

สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
โปรดปดเครื่องทันทีเมื่อพบสัญญาณเตือนออกซิเจนตํ่า เมื่อชิ้นสวนเครื่องจักรผิดปกติและไมสามารถทํางานไดตาม-
ปกติไอคอนสัญญาณเตือนความผิดปกติสีแดงจะสวางขึ้น และยังคงสงเสียงเตือนจนกวาเครื่องจะหยุดทํางาน โปรด
ปดเครื่องทันที

10. เครื่องวัดการไหลของออกซิเจน (ดังแสดงในรูปที่ 9)

หมุนปุมปรับวัดอัตราการไหล: หมุนปุมปรับวัดอัตราการไหลของ
ออกซิเจนเพื่อควบคุมไหลของออกซิเจนขาออกระดับของลูกบอล
การไหลในอุปกรณวัดการไหลของออกซิเจนสอดคลองกับมาตร
วัดอัตราการไหลซึ่งระบุอัตราการไหล (L / min)

 หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องวัดการไหลของออกซิเจนและ
ยืนยันวาลูกบอลการไหลอยูตรงกลางภายใตเครื่องหมายขีดที่ระบุ
โดยอุปกรณวัดการไหลของออกซิเจนของคุณ (อัตราการไหลสูงสุด
ของเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนรุน H-OC01-10L อัตราการ
ไหลสูงสุดสําหรับ 10L / นาที โปรดอยาใหลูกบอลสูงกวาอัตราการไหล
ที่แพทยกําหนด)
อัตราการไหล ในใบสั่งออกซิเจนมีความสําคัญมาก อยาเพิ่มหรือลด
การไหลของออกซิเจนที่แพทยของคุณใหไว 

หากวาลวควบคุมของมิเตอรหมุนตามเข็มนาิกาการไหลจะลดลง 
(และในที่สุดการไหลของออกซิเจนจะถูกปด) หากหมุนทวนเข็มนาิกา
การไหลจะเพิ่มขึ้น

ปุมปรับ

ลูกบอล

รูปที่ 9
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สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
11. ฝาครอบตัวกรองอากาศ: สามารถเปลี่ยนตัวกรองอากาศไดหลังจากถอดฝาครอบออกแลว
12. ชองอากาศของเครื่อง: แหลงออกซิเจนของเครื่องและแหลงอากาศทําความเย็นของเครื่องตรวจสอบใหแนใจ
วาพอรตอากาศอยูหางจากเศษหรือผนัง 30 ซม. ในระหวางการใชงานปกติเพื่อไมใหสงผลกระทบตอปริมาณอากาศ
ปกติของเครื่อง
13. ปายชื่อผลิตภัณฑ / ปายหมายเลขโรงงาน: ปายแสดงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ, ฉลากผลิตภัณฑหมายเลขซีเรียล.
14. สายไฟ AC

ขอควรระวังในการใชเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน
• เมื่อเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทํางานจะตองไมมีสิ่งของอื่น ๆ (รวมทั้งผนัง) อยูภายในระยะ 30 ซม. จาก
ดานหลังของเครื่อง วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงเปนประกายไฟหรือเปลวไฟไมควรอยูในระยะ 1.6 เมตร
• หามสูบบุหรี่ในระหวางการสูดดมออกซิเจน เมื่อเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนทํางาน หามสูบบุหรี่ขางหรือใกล ๆ 
โดยเด็ดขาด
• หามใชงานในที่ที่มีฝุนควัน การกัดกรอน กาซพิษ หรือมลพิษ และสนามแมเหล็กแรงสูง
• หามมิใหเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนสัมผัสกับนํ้ามันที่ติดไฟงาย (รวมทั้งนํ้ามันหลอลื่น / นํ้ามัน)
• แนะนําใหเปลี่ยนตัวกรองอากาศเขาหลังจากใชงานไปแลว 1,500 ชั่วโมง
• โปรดอยาใชเตารับมือถือหรือใชเตาเดียวกันกับอุปกรณอื่น ๆ
• หากคุณรูสึกไมสบายใจหรือผิดปกติใหหยุดใชผลิตภัณฑทันที
• โปรดอานคําแนะนําในคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนใชงาน
• บุคลากรที่ไมไดรับอนุญาตจะตองไมถอดชิ้นสวนทอเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน
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คําแนะนําในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ
1. ทําความสะอาดตัวเครื่องทั้งหมด: 1-2 ครั้งตอเดือน โปรดเช็ดดานนอกของตัวเครื่องดวยผานุมสะอาดอาจใช
ผลิตภัณฑทําความสะอาดรวมดวยเล็กนอยแลวเช็ดใหแหงดวยผาแหง
2. การทําความสะอาดกระบอกทําความชื้น: กระบอกทําความชื้นสามารถทําความสะอาดแยกกันดวย นํ้ายาสําหรับลาง
และนํ้ารอน หรือผสมกับนํ้าสมสายชูใสและนํ้าเปลาในอัตราสวน 1: 3 เพื่อฆาเชื้อแบคทีเรีย และแชกระบอกทําความชื้น
ในสารละลายเปนเวลา 30 นาที ลางดวยนํ้าสะอาด จากนั้นเช็ดกระบอกทําความชื้นใหแหงดวยผาแหง
3. ไสกรองอากาศเปนสวนสําคัญของการทําความสะอาดแหลงอากาศของเครื่องออกซิเจน เพื่อใหแนใจวาเครื่อง
ยังคงใหออกซิเจนที่สดใหมและเพียงพอขอแนะนําใหเปลี่ยนตัวกรองอากาศเขาทุกๆ 1,500 ชั่วโมง

 หมายเหตุ: การเปลี่ยนทอออกซิเจน
จากขอเท็จจริงที่วาทอออกซิเจนเปนผลิตภัณฑที่ใชครั้งเดียว บริษัท จึงไมแนะนําใหนําทอออกซิเจนกลับมาใชซํ้าเพื่อ
ปองกันไมใหเชื้อโรคกอใหเกิดโรค ถุงแตละใบมีทอออกซิเจนแยกตางหากซึ่งสามารถซื้อไดที่ตัวแทนจําหนาย บริษัท
ไมรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการใชงานซํ้า ๆ

การรับประกันสินคา
ภายใน 2 ป นับจากวันที่ซื้อเปนระยะเวลารับประกันคุณภาพ หากผลิตภัณฑไมใชของเทียมและไมสามารถทํางานได
ตามปกติ ทางบรษัทจําดําเนินการซอมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนใหกับผูใชโดยไมคิดคาใชจาย
1. ในชวงระยะเวลาการรับประกันภายใตเงื่อนไขการใชงานปกติเนื่องจากปญหาดานคุณภาพที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑที่
ซื้อเองและเงื่อนไขการรับประกันโปรดสงใบรับประกันที่สมบูรณสงคืน บริษัท เพื่อซอมแซมหรือพกพาไป บัตรรับประกัน
และใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานสําหรับการไดรับการซอมแซมโดยไมเสียคาใชจาย ณ จุดขายของผลิตภัณฑที่ซื้อหากบัตร-
รับประกันสูญหายระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑที่คุณซื้อจะขึ้นอยูกับผลลัพธของการสืบคนฐานขอมูลหรือวันที่
ซื้อภายใน 30 วัน ของรหัสเครื่อง



24

การรับประกันสินคา (ตอ)
2. เครื่องไมสามารถใชงานไดเนื่องจากการดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตหรือฟงกชันเพิ่มเติมไมไดรับการยอมรับ
3. บันทึกใบรับประกันและใบเสร็จรับเงิน โปรดเก็บไวในที่ปลอดภัยไมใหสูญหาย
เงื่อนไขตอไปนี้ไมเสียคาใชจาย:
 1. ความลมเหลวที่เกิดจากการดําเนินการตามคําแนะนํา
 2. ความเสียหายที่เกิดจากการรื้อถอนของเจาหนาที่ซอมบํารุงของ บริษัท
 3. ความผิดปกติรอยขีดขวนหรือการแตกหักที่เกิดจากการเคลื่อนยาย 
 4. ความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย (เชนไฟไหม นํ้าทวม แผนดินไหวเปนตน)
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อาการผิดปกติ

เมื่อสวิตชเปดอยูเครื่อง
ไมทํางานไฟแสดงสถานะ
ไมติดสวาง
สัญญาณเตือนดังขึ้น
และไฟสัญญาณเตือน
ติดสวาง

เมื่อสวิตชเปดอยูหลัง
จากที่เครื่องทํางาน
เปนเวลา 1 นาทีไฟแสดง
สถานะการทํางานจะ
สวางขึ้นไฟสัญญาณ
เตือนสีแดงจะสวางขึ้น
และอาจไดยินเสียง
สัญญาณเตือน

ตัวกรองอุดตัน ตรวจสอบแผนกรองอากาศวาสกปรกหรือไมใหทําความสะอาดตามขอ 3 
ของ“ คําแนะนําในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ”

ตรวจสอบพอรตไอเสียพื้นฐานและตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการปดกั้น
พอรตไอเสีย

แยกทอออกซิเจนและหนากาก หากการไหลกลับคืนมาจําเปนตองทําความ-
สะอาดหรือเปลี่ยนใหม นําทอออกซิเจนออกจากชองจายออกซิเจน หาก-
อัตราการไหลสูงขึ้นใหเปลี่ยนทอออกซิเจนและใชงาน

พอรตไอเสียถูกปดกั้น

ทอออกซิเจน หนากาก
หรือทอเชื่อมตอ
ออกซิเจนถูกปดกั้น
หรือชํารุด

ปลั๊กสายไฟไมไดเสียบ
เขากับเตารับไฟฟา
อยางถูกตอง

ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางสายไฟและเตารับที่ผนัง ตรวจสอบการ
เชื่อมตอระหวางสายไฟและเตารับที่ผนัง หลังจากติดตั้งเครื่องตรวจสอบ
แรงดันไฟฟา 220v แลว

ตรวจสอบเบรกเกอรภายในบานและรีสตารทหากจําเปนหากเกิดปญหาเดียว
กันอีกใหใชเตารับ AC อื่น

ปลั๊กไฟไมไดรับพลังงาน
ไฟฟา

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการบํารุงรักษา

รายการตรวจสอบขอบกพรองและการซอมแซม
                                                             

 เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อต อยาเปดปลอกเครื่องดวยตัวเอง การเปดฝาปดสามารถทําไดโดยผูเชี่ยวชาญที่
 ไดรับอนุญาตจากผูผลิตเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนเทานั้น 

[รายการตรวจสอบขอบกพรองและการแกปญหา] ขอมูลดานลางนี้จะชวยใหคุณวิเคราะหและแกปญหาความผิดปกติ
ของเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนไดอยางถูกตอง หากขั้นตอนที่แนะนําไมไดผลใหใชเครื่องเพิ่มความเขมขน
ของออกซิเจนสํารองและแจงใหผูผลิตทราบถึงเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนเพื่อทําการซอมแซมโปรดอยาลอง
ทําการซอมแซมอื่น ๆ
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เมื่อสวิตชเปดอยูไฟ
แสดงสถานะการทํางาน
จะสวางขึ้นและไดยินการ
สั่นสะเทือนความถี่ตํ่า

ไฟสัญญาณเตือนขอ
ผิดพลาดสีแดงจะสวาง
ขึ้นและสัญญาณเตือน
ดังขึ้น

ไฟแสดงสถานะขาด
ออกซิเจนสีเหลืองจะ
สวางขึ้น

หากเครื่องยังทํางานไมถูกตองหลังจากใชวิธีการขางตนหรือหากมีปญหาอื่น ๆ กับเครื่องโปรดติดตอผูจําหนายผลิตภัณฑหรือ
จุดบริการ

สายรัดที่ยึด
คอมเพรสเซอรที่ดาน
ลางของเครื่องไมถูก
ตัดและดึงออก

อะไหลเครื่องผิดพลาด

ไมไดปรับมิเตอรการไหล

การอุดตันของแผน
กรองอากาศ

พอรตไอเสียถูกปดกั้น

ตรวจสอบวามีการปรับมิเตอรวัดการไหลไปยังตําแหนงที่ระบุ

ตรวจสอบผาฝายกรองอากาศวาสกปรกหรือไมใหทําความสะอาดตามขอ 3 
ของ“ คําแนะนําในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ”

ตรวจสอบพอรตไอเสียพื้นฐานและตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการปดกั้น
พอรตไอเสีย

ติดตอผูผลิตสินคาของคุณ

ปดเครื่องถอดปลั๊กสายไฟวางดานขางของเครื่องที่พื้นตัดสายเคเบิ้ลที่ยึด
คอมเพรสเซอรแลวดึงออก

 
 

 

 

  

  

* หากไมมีคําอธิบายพิเศษโปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานบน
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ขอกําหนดขั้นตอนการคืนสินคา
เรียนลูกคา:
สวัสดี! กอนอื่นขอขอบคุณมากสําหรับความไววางใจและการสนับสนุนเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน เราจะ
พยายามอยางสุดใจที่จะใหบริการหลังการขายที่นาพอใจแกคุณ ขออภัยในความผิดปกติของการใชผลิตภัณฑของคุณ
และสัญญาวาจะแกไขโดยเร็วที่สุด โปรดทําตามขั้นตอนดานลางนี้เพื่อสงคืนผลิตภัณฑใหกับ บริษัท ของเราเพื่อซอมแซม
หรือสงคืน
1. กรอกใบรับประกันผลิตภัณฑที่มาพรอมกับสวนทายของคูมือนี้และสงคืนพรอมกับผลิตภัณฑ
 - กรุณากรอกเหตุผลที่ตองสงสินคาคืนโรงงานเพื่อทําการซอมบํารุง หากเครื่องที่พนักงานหลังการขายของ
 เราไดรับไมมีคําอธิบายขอบกพรองใด ๆ จะตองใชเวลาในการทดสอบอีกครั้งและยืนยัน การกลับสูสถานะของ
 เครื่องซึ่งจะเพิ่มเวลาในการแกปญหา
 - โปรดระบุรายละเอียดการติดตอของคุณ หากจําเปนพนักงานขายของเราอาจโทรหาคุณเพื่อยืนยันเครื่องอีกครั้ง
2. คําอธิบายของชิ้นสวนอุปกรณเสริมของผลิตภัณฑมีดังตอไปนี้:
 - สําหรับเครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจนที่ไดรับการซอมแซมอุปกรณเสริม เชน ทอออกซิเจนและกระบอก
 ความชื้นเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชแลวทิ้งและไมจําเปนตองสงคืนพรอมกันกับเครื่อง
 - สําหรับเครื่องที่สงคืนจําเปนตองตรวจสอบใหแนใจวาชิ้นสวนที่แนบมาปดผนึกและบรรจุหีบหอเหมือนเดิมและจะ
 ไมสงผลกระทบตอเครื่อง
 - หากคุณตองการเพิ่มอุปกรณเสริมที่มาพรอมกับการซื้อ คุณสามารถกรอกคําแนะนําในใบสั่งซอมได
3. โปรดนํากระบอกความชื้นของผลิตภัณฑออกและอยาใหมีนํ้าอยูในขวด
 - หากผลิตภัณฑที่สงคืนมีกระบอกทําความชื้นและมีนํ้าอยู ไมไดรับการทําความสะอาด นํ้าจะถูกฉีดกลับเขาไปใน
 เครื่องทําใหเกิดความเสียหายในระดับที่สองตอผลิตภัณฑ
 - เนื่องจากความเสียหายดังกลาวเกิดจากความลมเหลวในการปฏิบัติตามคําแนะนําไมใชคุณภาพของ
 ผลิตภัณฑของเราจึงควรดําเนินการตามเงื่อนไขการรับประกันแบบชําระเงินที่คุณตองจายสําหรับการซอมแซม
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ขอกําหนดขั้นตอนการคืนสินคา (ตอ)
4. เมื่อสงกลับคืนที่บริษัท โปรดใชกลองที่ตรงกันของผลิตภัณฑของเรา
 - บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบตามเหตุผลโดยรวมของผลิตภัณฑเพื่อใหมั่นใจในความ-
 ปลอดภัยของกระบวนการขนสง หากคุณใชบรรจุภัณฑอื่นอาจเกิดความเสียหายตอการขนสงผลิตภัณฑ
 - ความเสียหายประเภทนี้เกิดขึ้นไมใชปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑของเราควรดําเนินการตามเงื่อนไขการ-
 รับประกันแบบชําระเงินที่คุณตองจายคาซอม และเพื่อความปลอดภัยเมื่อสงเครื่องซอมกลับมาอีกครั้ง บริษัท 
 ของเราจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑเดิมใหโดยมีคาใชจายอยูในรายการที่คุณตองจาย
5. (ถาจําเปน) ผลิตภัณฑผานการฆาเชื้อกอนสง
 - เนื่องจากผูใชบางรายมีโรคติดเชื้อ โปรดเช็ดปลอกดานนอกดวยแอลกอฮอลกอนบรรจุเครื่องหรือ (ภายใตคํา-
 แนะนําของเจาหนาที่ทางการแพทย) สําหรับการฆาเชื้อที่เปนมืออาชีพอื่น ๆ เพื่อไมใหติดเชื้อจาดคนสูคนที่จะกลับ
 มาที่เครื่องอีกครั้ง

โปรดอานคําแนะนําของเราในคูมือผลิตภัณฑ เพื่อนําไปใชกับเครื่อง หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดโทรติดตอเรา! สุดทายนี้
ขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของคุณ!

เงื่อนไขการใชงาน / วันที่ผลิต
     1. ระยะเวลาการใชงาน: 5 ป
     2. วันที่ผลิต: ดูฉลากดานหลังของผลิตภัณฑ
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หมายเลขซีเรียล

1      บอรดควบคุมหลัก        1 ชิ้น

2      บอรดแสดงผล         1 ชิ้น

3      เซ็นเซอรออกซิเจน        1

4      โซลินอยดวาลวระบบออกซิเจน       1

5      คอมเพรสเซอร         1 ชุด

6      พัดลม DC         1

7      สวิตซ          1

8      ตัวปองกันการโอเวอรโหลด       1

ชื่อสวนประกอบ จํานวน

การคุมครองสิ่งแวดลอม
1. การกําจัดของเสียและสารตกคาง เมื่อใชทอออกซิเจนกระบอกทําความชื้นและสวนประกอบที่รองรับอยาทิ้ง 
โปรดสงไปยังสถานที่กําจัดขยะทางการแพทยในบริเวณใกลเคียงเพื่อกําจัด
2. เมื่อตองการทิ้งเครื่องโปรดติดตอรานคาหรือผูผลิตในพื้นที่ของคุณ
3. การกําจัดของเสียและสิ่งตกคางควรเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่เกี่ยวของ

รายการสวนประกอบ
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