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คํานํา
เรียนคุณลูกคา:

ขอบคุณท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑของเรา! โดยคาดหวังวาคุณจะเปนผูใชท่ีพึงพอใจในผลิตภัณฑของเรา

คูมือน้ีอธิบายถึงขอควรระวังของผลิตภัณฑ ข้ันตอนการใชงาน ฟงกชันพ้ืนฐาน และพารามิเตอรทางเทคนิคตลอดจน
การแกไขปญหาเบ้ืองตน คําแนะนําในการสงคืนบริการ ฯลฯ จะทําใหคุณเขาใจและคุนเคยกับผลิตภัณฑและการทํางานของ
ผลิตภัณฑ เพ่ือใหการใชงานเคร่ืองน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรดอานคําแนะนําในคูมือน้ีอยางละเอียดกอนใชงาน 

กอนท่ีคุณจะใชงานเคร่ืองโปรดยืนยันวาคุณไดอานและเขาใจการทํางานพ้ืนฐานของผลิตภัณฑน้ีแลว โปรดใหความสนใจ
เปนพิเศษกับ “ประกาศสําคัญดานความปลอดภัย” ท้ังหมด หากตองสงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงาน เพ่ือทําการซอมแซม
โปรดดู “ขอกําหนดข้ันตอนการคืนผลิตภัณฑ” ในหนาถัดไปและสงคืนผลิตภัณฑตามเน้ือหาท่ีตองการ

โปรดทราบวาภาพประกอบบางสวนในคูมือน้ีอาจไมตรงกับท่ีคุณเห็นในเคร่ืองทุกประการ โปรดดูผลิตภัณฑจริง
สําหรับสวนประกอบแบบสุม เชน กระบอกทําความช้ืน ทอออกซิเจน / หนากากออกซิเจน แผนกรอง ฯลฯ ท่ีกลาวถึงใน
คูมือน้ีควรเลือกผลิตภัณฑท่ีตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑรองรับหากคุณมีคําถามหรือขอสงสัยอ่ืน ๆ โปรดติดตอ
ผูจําหนายหรือบริการหลังการขายของผูผลิต
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ขอควรระวังดานความปลอดภัยท่ีสําคัญ
 อันตราย (รายการตอไปน้ีอาจทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงข้ันเสียชีวิตหากฝาฝนการใชงาน)

• มาตรการลดความเส่ียงจากการ ถูกไฟดูด ไฟไหม หรือการบาดเจ็บ ควรหลีกเล่ียงการใชเคร่ืองผลิตออกซิเจนขณะ
อาบน้ําหากคุณจําเปนตองใช โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยและตองใชเคร่ืองผลิตออกซิเจนในหองอ่ืน หางออก
ไป 2.5 เมตร  ทอออกซิเจนท่ีแนะนําควรมีความยาวไมเกิน 11 เมตร และไมควรพับได หามวางหรือเก็บทอออกซิเจนในตํา-
แหนงท่ีสามารถหลนลงในน้ําหรือของเหลวอ่ืน ๆ ไดงาย ออกซิเจนมีปฎิกิริยาทําใหเกิดการเผาไหมและควรเก็บเคร่ืองผลิต-
ออกซิเจนใหหางจากเปลวไฟ แหลงกําเนิดไฟ วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูง ไมจุดประกายไฟหรือเปลวไฟ ขณะเคร่ืองทํางาน ในระยะ 
1.6 เมตร  โปรดอยาใชเคร่ืองผลิตออกซิเจน ขณะกําลังทําความสะอาดหรือดูแลรักษาเคร่ือง
• หามสูบบุหร่ีขณะสูดดมออกซิเจน หรือจุดประกายไฟโดยเด็ดขาดในบริเวณใกลกับเคร่ืองผลิตออกซิเจน
• กอนทําความสะอาดฝุนของเคร่ืองผลิตออกซิเจนจําเปนตองถอดปล๊ักไฟออกเพ่ือปองกันไฟฟาช็อต
• ขณะท่ีเคร่ืองกําลังทํางาน หามเปดปลอกดานนอกและปลอกดานในของเคร่ือง เพ่ือปองกันการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการ-
สัมผัสช้ินสวนท่ีกําลังทํางานอยู

 คําเตือน (ตองบังคับใชรายการตอไปน้ีอยางเครงครัดมิฉะน้ันอาจสงผลรายแรง)

• เพ่ือปองกันเหตุขัดของจากเคร่ืองผลิตออกซิเจนทํางานผิดปกติหรือเกิดไฟฟาดับ ผูใชออกซิเจน (เชน ผูท่ีตองการออก-
ซิเจนและผูปวยหนัก) จําเปนตองติดต้ังอุปกรณผลิตออกซิเจนสํารองอ่ืน ๆ (เชน ถังออกซิเจน ถุงออกซิเจน เปนตน)
• ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถใชเพ่ือรักษาชีวิตใด ๆ ขอแนะนําใหผูปวยท่ีไดรับการบําบัดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยของคุณ 
เม่ือใชเคร่ืองน้ี สําหรับการไหลและระยะเวลาการสูดดมออกซิเจน
• หากผูปวยมีการเปล่ียนแปลงหรือแสดงปฏิกิริยาท่ีไมสบายตัวหรือผิดปกติขณะหายใจรับออกซิเจน ใหหยุดใชผลิตภัณฑ
ทันทีและติดตอผูจําหนายอุปกรณหรือแพทยประจําตัวผูปวย
• ผูปวยท่ีมีอาการเจ็บปวยรุนแรงจําเปนตองติดต้ังอุปกรณแจงเตือนเพ่ิมเติม เม่ือใชผลิตภัณฑน้ีหรือจําเปนตองไดรับการ-
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ดูแลแยกเปนพิเศษ โปรดปรึกษาแพทยกอนใชและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย หากผูปวยมีอาการขางเคียงโปรดแจง
ใหแพทยทราบทันที
• หากใชผลิตภัณฑในสถานท่ีท่ีระดับความสูงน้ําทะเลมากกวา 2,000 เมตร ความเขมขนของออกซิเจนจะต่ํากวา 90% ท่ี
อัตราการไหลสูงสุดท่ีกําหนด
• อยาใชทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจนรวมกันกับหลาย ๆ คน เพ่ือหลีกเล่ียงการติดเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรียระหวาง
ผูใช
• ควรใชกระบอกทําความช้ืนตามขอกําหนดของผลิตภัณฑรองรับ อยาเปล่ียนตามความประสงคมิฉะน้ันอาจเปนอันตราย
ตอผูใชออกซิเจนได
• อยาวางทอเช่ือมตอออกซิเจนใตผาคลุมเตียง เบาะรองน่ังหรืออยาน่ังทับทอเช่ือมตอออกซิเจน ในระหวางการสูบดม
ออกซิเจน  อาจทําใหไมสามารถไดรับออกซิเจนได
• เม่ือไมไดใชงานผลิตภัณฑกับผูปวย ขอแนะนําใหปดสวิตชไฟและถอดปล๊ักออกเม่ือไมใชงาน ออกซิเจนท่ีสรางข้ึน สามารถ
ทําปฏิกิริยาใหเกิดการเผาไหมเกิดอันตรายได 
• เม่ือใชผลิตภัณฑน้ีโปรดตรวจสอบวาสายไฟกีดขวางทางเดินของผูคนหรือไม ควรเก็บใหเรียบรอย ขอแนะนําใหวางเคร่ือง
ไวขางเตาเสียบท่ีใกลท่ีสุด
• ไมสามารถใชผลิตภัณฑน้ีกับกระบอกทําความช้ืนหรืออุปกรณเสริมท่ีไมไดกําหนดในการจัดสง เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

 โปรดใชความระมัดระวัง (โปรดสังเกตส่ิงตอไปน้ีเพ่ือปองกันความเสียหายตอผลิตภัณฑ)

• อยาเปดปลอกและแชสซีของเคร่ืองเพ่ือทําการบํารุงรักษา หากผูใชพบปญหาดานคุณภาพหรือพบสัญญาณเตือน ฯลฯ 
โปรดอยาถอดช้ินสวนและซอมแซม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูผลิตผลิตภัณฑน้ีทันที
• เคร่ืองผลิตออกซิเจนควรอยูในสภาพแวดลอมท่ีปราศจากฝุนควันและการกัดกรอนและกาซพิษ อยาใชผลิตภัณฑน้ีภาย
ใตสภาพสนามแมเหล็กท่ีแรง
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• ชองอากาศของเคร่ืองผลิตออกซิเจนควรอยูในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศไดดี และทางเขาของแหลงอากาศควรอยู
ในท่ีท่ีมีมลพิษนอยท่ีสุด (ส่ิงปนเปอน / รวมถึง: การเผาไหม กาซไอเสีย ปดการระบายอ่ืน ๆ ชองระบายอากาศและเคร่ือง
ดูดฝุน พอรตไอเสีย ฯลฯ) 
• โปรดใชเตารับไฟฟากระแสสลับ (ติดผนัง) แยกตางหากเพ่ือใชผลิตภัณฑน้ี อยาเช่ือมตอรางปล๊ักเขากับบอรดอยาใช
ปล๊ักไฟเพ่ิมเติมกับเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ
• หามมิใหเคร่ืองสัมผัสกับน้ํามันและจาระบีโดยเด็ดขาด หากคุณตองการเช่ือมตอทอวาลวและขอตออ่ืน ๆ ตามความจํา
เปนควรทําความสะอาดการเช่ือมตอประเภทน้ีกอนการติดต้ัง เพ่ือใหแนใจวาสะอาดและปราศจากน้ํามัน (ไขมัน) ในระหวาง
ข้ันตอนการเช่ือมตอโปรดระมัดระวังในการรักษาช้ินสวนใหสะอาด เคร่ืองท้ังหมดท่ีเช่ือมตอจะตองไมสัมผัสกับของเหลว
ท่ีเปนน้ํามันไวไฟ
• เม่ือใชงานเคร่ืองผลิตออกซิเจน ควรตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการปดก้ันไอเสียดานลาง อยาวางดานหลังของเคร่ืองชิด
ผนัง ควรหางจากผนังอยางนอย 30 ซม. มิฉะน้ันเคร่ืองจะรอนเกินไปและตัวเคร่ืองจะเสียหายได
• ไมควรเปดและปดเคร่ืองบอยๆ ปดเคร่ืองหลังจากเปดใชงาน ชวงเวลาไมควรนอยกวา 5 นาที เพ่ือไมใหสงผลตออายุ
การใชงานของคอมเพรสเซอร ผูผลิตแนะนําวาเคร่ืองผลิตออกซิเจนควรทํางานไมนอยกวา 30 นาที ในแตละคร้ัง
• เคร่ืองน้ีใชสําหรับการผลิตออกซิเจนทางการแพทยเทาน้ัน เม่ือกาซท่ีสงออกอยูท่ีอัตราการไหลท่ีกําหนดความเขมขน
ของออกซิเจนจะอยูท่ี 90% หรือมากกวา
• อยาใชแรงมากเกินไปในการหมุนปุมปรับการไหลมิฉะน้ันปล๊ักวาลวอาจเสียหายได หากปุมปรับการไหลเปดอยูสูงสุด 
แตตัวบงช้ีการไหลเปนศูนยใหปดเคร่ืองทันทีและตรวจสอบความผิดปกติ
• กอนเปดใชงานเคร่ืองผลิตออกซิเจนใหคุณตัดสายรัดท่ีดานลางของเคร่ืองออก มิฉะน้ันเคร่ืองจะเสียหายได



 เสียหาย

หมายเหตุ (คุณตองใหความสนใจเปนพิเศษกับขอมูล)

• เม่ือเปดเคร่ือง เคร่ืองจะรักษาอัตราการไหลท่ีกําหนดไวเปนเวลา 10 นาที และความเขมขนของออกซิเจนจะอยูท่ี 90% 
หรือมากกวา
• ทอออกซิเจนและหนากากออกซิเจนท่ีสัมผัสกับผูปวยจําเปนตองไดรับการทําความสะอาดและฆาเช้ือเม่ือใชซ้ํา ๆ
• จําเปนอยางย่ิงท่ีตองทําความสะอาดกระบอกทําความช้ืนทุก ๆ 2 - 3 วัน และแนะนําใหเปล่ียนตัวกรองอากาศ หลังจาก
ใชงาน 1,500 ช่ัวโมง หากฝุนหรือควันของผลิตภัณฑมีมากใหลดอายุการใชงานของช้ินสวนอะไหลลง เพ่ือใหแนใจวา
การใชงานไมทําใหเกิดความผิดปกติ ขอแนะนําใหเปล่ียนช้ินสวนขางตนกอน
• สามารถใชน้ําเปลาหรือน้ําตมท่ีเย็นแลว สําหรับใสกระบอกทําความช้ืนได อยาใชน้ําประปาท่ีไมไดผานการบําบัดโดยตรง
ควรเปล่ียนน้ําในกระบอกทําความช้ืนทุก ๆ 2 ~ 3 วัน และขอแนะนําใหเปล่ียนทุกวันในชวงฤดูรอน หากไมไดใชผลิตภัณฑ
เปนเวลาหลายวัน หลังจากใชงานเสร็จโปรดเทน้ําออกและเช็ดกระบอกทําความช้ืนใหแหง เก็บรักษาเพ่ือใชงานตอไป
• ควรเลือกทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจน ท่ีมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีตรงกัน หากคุณใชหนากากออกซิเจน
หรือออกซิเจนประเภทอ่ืน โปรดปรึกษาแพทยหรือผูจําหนายผลิตภัณฑน้ี
• อยาท้ิงกระบอกทําความช้ืน ทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจนและช้ินสวนท่ีรวมมาในชุดการจัดสงผลิตภัณฑ ควรสง
ไปยังสถานท่ีกําจัดขยะทางการแพทยในบริเวณใกลเคียงเพ่ือกําจัด
• โปรดใชกระบอกทําความช้ืนท่ีเขากันไดกับเคร่ืองน้ีและติดไวท่ีตัวเคร่ืองตามความจําเปน กรุณาอยาใชภายใตสถานะของ
การถอดช้ินสวน
• เม่ือใชกระบอกทําความช้ืนควรใหความสนใจกับน้ําท่ีระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดของกระบอกน้ํา
• เม่ือตองการจํากัดเคร่ืองท้ิงโปรดติดตอผูจําหนายหรือผูผลิตในพ้ืนท่ีของคุณ
• โปรดดู "สัญลักษณท่ีเก่ียวของ" สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับสัญลักษณในเคร่ือง บรรจุภัณฑ และคูมือ
• เม่ือคุณไดรับผลิตภัณฑเม่ือเปดอุปกรณบรรจุภัณฑโปรดดู "แพ็คเกจการตรวจสอบการแกะกลองและรายการบรรจุ
ผลิตภัณฑ" เพ่ือตรวจสอบอุปกรณเสริมท่ีจัดสงปฏิบัติตาม "ข้ันตอนการทํางานของผลิตภัณฑ"
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คําอธิบายสัญลักษณการใชงานท่ีเก่ียวของ

OFF/ON 220v50Hz/110v60Hzปด/เปด

หามสูบบุหร่ีใกลผลิตภัณฑ

คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย

ขอควรระวัง

อุปกรณ Class II

Type b application part

วางข้ึน

ส่ิงของท่ีเปราะบาง

AC 220V/110V

วันท่ีผลิต

หมายเลขผลิตภัณฑ

คําแนะนําอางอิง

ไมมีเปลวไฟ

รายการน้ีไมสามารถท้ิงได
หลังการใชงาน

หลีกเล่ียงฝนทําใหแหง

ขีดจํากัดการวางซอน
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รายการบรรจุสินคา

ลําดับ ช่ือผลิตภัณฑ / ช่ืออุปกรณเสริม

เคร่ืองผลิตออกซิเจน เคร่ือง

ชุด

ชุด

ช้ิน

ช้ิน

ชุด

ชุด

กระบอกทําความช้ืน

ทอเช่ือมตอกระบอกทําความช้ืน

ตัวกรองอากาศ

ทอตอจมูก

อุปกรณพนยา (สําหรับรุน H-OC01-5L)

คูมือผลิตภัณฑ (รวมใบรับประกัน)

จํานวน หนวย

การเปด และตรวจสอบ รายการบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
เม่ือคุณไดรับผลิตภัณฑโปรดเปดและตรวจสอบบรรจุภัณฑอยางละเอียดผลิตภัณฑน้ีมีฝาปดโฟม ดานบนและดานลาง 
หากฝาครอบเสียหายโปรดตรวจสอบผลิตภัณฑทันที จากน้ันตรวจสอบรายการบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเพ่ือดูวามี
อุปกรณเสริมท่ีขาดหายไปหรือไม

 

 

number 

   

1  1  

2  1  

3  1  

4  1 

5  1  

6 1 

7 1 
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ข้ันตอนการใชผลิตภัณฑ
1. เม่ือใชผลิตภัณฑดานหลังของเคร่ืองควรหางจากผนังอยางนอย 30 ซม. ในขณะเดียวกันตองถอดโฟมบอรดและส่ิง
อ่ืน ๆ ออก และดานลางจะตองปราศจากเศษขยะเพ่ือใหการไหลเวียนอากาศของเคร่ือง และการกระจายความรอนของ
เคร่ืองเปนไปตามปกติ (สําหรับเคร่ืองใหมใชงานคร้ังแรก โปรดตัดสายรัดท่ีดานลางของเคร่ืองออกกอน)

2. ถอดกระบอกทําความช้ืนคลายเกลียวฝากระบอกทวนเข็มนาิกา
แลวใสน้ําเปลาหรือน้ํากล่ัน ระดับน้ําจะตองเปนไปตามท่ีระบุไว หามสูงกวา
หรือต่ํากวาเสนบงช้ีความสูง/ต่ําของกระบอก ปดกระบอกและขันเกลียว
ตามเข็มนาิกา ดังแสดงในรูปท่ี 1

3. วางกระบอกทําความช้ืนลงบนฐานต้ังดานหลังของเคร่ือง แลวเช่ือม
ตอปลายดานหน่ึงของทอเช่ือมตอกระบอกทําความช้ืนเขากับพอรตทาง
เขาของกระบอกทําความช้ืน และเช่ือมตอปลายอีกดานหน่ึงเขากับชอง
ปลอยออกซิเจนของเคร่ืองผลิตออกซิเจน ดังแสดงในรูปท่ี 2

4. เสียบสายไฟ AC ของเคร่ืองเขากับเตารับในอาคาร เปดสวิตชไฟท่ีแผง
การทํางาน เพ่ือเขาสูโหมดสแตนดบาย และกดปุม        “ ออกซิเจน” บน
แผงการทํางานของเคร่ือง จากน้ันเคร่ืองจะเร่ิมทํางานดวยการปลอยไน-
โตรเจนเล็กนอย

5. ปรับมิเตอรดวยปุมหมุนปรับการไหล โดยหมุนทวนเข็มนาิกาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการไหล และหมุนตามเข็มนาิกาเพ่ือลดอัตราการไหล (ความเขมขน
ของออกซิเจนคือ 90% ท่ีอัตราการไหลท่ีกําหนด)

ระดับน้ําสูงสุด (สูงสุด)

ระดับน้ําต่ําสุด (ต่ําสุด)รูปท่ี 1

รูปท่ี 2

O2O2

เสียบปล๊ัก เปดสวิตซ
กดปุม

“ออกซิเจน”

หมุนปรับอัตราการไหล
ของความเขมขนของ
ออกซิเจน
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ข้ันตอนการใชผลิตภัณฑ (ตอ)
6. สําหรับเคร่ืองผลิตออกซิเจนทางการแพทย เราไดติดต้ังอุปกรณ-
ตรวจสอบความเขมขนของออกซิเจน ทุกคร้ังท่ีเปดเคร่ืองไฟแสดงการ-
ทํางานบนจอแสดงผลจะสวางข้ึนตามปกติ หลังจากน้ันไมก่ีนาทีหาก
ความเขมขนของออกซิเจนท่ีปลอยออกมา ไมเปนไปตามขอกําหนด-
มาตรฐาน (ท่ีอัตราการไหลท่ีกําหนด) ไฟเตือนสีเหลืองบนจอแสดงผล           
           จะสวางข้ึน

7. เช่ือมตอปลายทอออกซิเจนเขาไปท่ีชองออกซิเจนของกระบอกทํา
ความช้ืน ดังแสดงในรูปท่ี 3

จากน้ันคลองทอออกซิเจนไวท่ีหูแลวสอยทอหายใจออกซิเจนเขาในรู
จมูก ออกซิเจนถูกสูดดูด เขาไปในรางกายผานการหายใจ ดังแสดงใน
รูปท่ี 4

8. หากตองการใหจอแสดงผลจะดับลง เพ่ือหลีกเล่ียงแสงสีน้ําเงินท่ีสง
ผลกระทบตอการนอนหลับของผูใชงาน เม่ือเคร่ืองกําลังทํางานใหกด
ปุม       “Sleep” เคร่ืองจะเขาสูสถานะสลีปดวยอัตราการไหลและเวลาท่ี
ต้ังไวปจจุบัน และกดปุม         “Sleep” อีกคร้ัง เพ่ือใหจอแสดงผลของ
เคร่ืองจะเปดและสถานะกลับมาเปนปกติ

รูปท่ี 3

รูปท่ี 4
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ข้ันตอนการใชผลิตภัณฑ (ตอ)
9. เม่ือเคร่ืองกําลังทํางานคุณสามารถต้ังเวลาการทํางานของเคร่ืองไดผานแผงการทํางานปุม        "Timing +" และ
      "Timing -" เวลาการทํางานเด่ียวจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 15 นาที

10. เม่ือเคร่ืองกําลังทํางานอยูเกิดขัดของ จะมีเสียงเตือนใหตรวจสอบวาการเช่ือมตอสายไฟหลวมหรือไมหรือแหลง
จายไฟภายนอก

11. เม่ือใชงานเคร่ืองผลิตออกซิเจนเสร็จส้ินใหกดปุม        "ออกซิเจน" บนแผงการทํางานและปดสวิตชไฟหลังจากน้ัน
3 นาที ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือทําความสะอาดทอออกซิเจนหรือหนากากออกซิเจนเม่ือไมไดใชงานบอยๆ ใหผูกสาย
ไฟ AC เขากับสายรัดและทําการจัดเก็บตัวเคร่ืองตามคําแนะนํา

O2
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การแนะนําสินคา

เคร่ืองผลิตออกซิเจนทางการแพทยเปนเคร่ืองท่ีใหการบําบัดดวยออกซิเจนแบบการไหลต่ําไดท่ีบาน,บานพักคนชรา
หรือท่ีศูนยดูแลผูปวย เคร่ืองผลิตออกซิเจนทางการแพทยแบบพกพาใชหลักการดูดซับแรงดันแบบแกวงเพ่ือสราง
แรงดันและเปล่ียนอากาศ ตะแกรงโมเลกุลจะแยกโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิเจนในอากาศและออกซิเจนจะยังคงอยู
และไนโตรเจนจะถูกปลอยออกมาเม่ือเปดเคร่ืองท่ีอุณหภูมิปกติออกซิเจนท่ีเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทยจะสามารถ
แยกออกจากอากาศไดอยางตอเน่ือง โครงสรางกระบวนการ ดังแสดงในรูปท่ี 5

รูปท่ี 5
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โครงสรางและองคประกอบ
ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยหัวปลอยออกซิเจน เคร่ืองวัดการไหล และกระบอกทําความช้ืน

ขอบเขตการใชงาน 

อุปกรณน้ีเหมาะสําหรับการเตรียมออกซิเจนทางการแพทยเปนหลัก

ขอหาม 

ไม

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

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

 หมายเหตุ: เม่ืออุณหภูมิในการจัดเก็บต่ํากวา 5 °C ควรวางอุปกรณไวในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิ
การทํางานปกติมากกวาส่ีช่ัวโมงกอนใชงาน



คําอธิบายเพ่ิมเติม
• การจําแนกประเภทของการปองกันไฟฟาช็อต: อุปกรณ Class II
• จําแนกตามระดับการปองกันไฟฟาช็อต: สวนการใชงานประเภท b
• จําแนกตามระดับการปองกันของเหลวท่ีเขามา: อุปกรณ IPX0
• การจําแนกตามระดับความปลอดภัยเม่ือใชกาซยาสลบท่ีติดไฟไดผสมกับอากาศหรือกาซยาสลบท่ีติดไฟไดผสมกับ
ออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซด: ไมใชกาซยาสลบท่ีติดไฟผสมกับอากาศหรือกับออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซดอุปกรณ
ท่ีใชในกรณีของกาซยาสลบท่ีติดไฟได
• จําแนกตามโหมดการทํางาน: การทํางานตอเน่ือง
• ไมมีสัญญาณเอาตพุต และอินพุต 
• ใชแรงดันไฟฟา: ~ 110V, 60Hz
• ระบบการทํางาน: เคร่ืองน้ีเปนระบบการทํางานตอเน่ือง
• เคร่ืองผลิตออกซิเจนไมมีสวนของการใชงานท่ีปองกันผลกระทบจากการช็อกไฟฟา
• เคร่ืองผลิตออกซิเจนเปนอุปกรณติดต้ังท่ีไมถาวร

14
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รูปท่ี 6

กราฟคาความเขมขนของออกซิเจนและฟงกชันการไหล
กราฟแสดงคาความเขมขนของออกซิเจนและฟงกชันการไหล เม่ือความดันเล็กนอยของเคร่ืองผลิตออกซิเจนทางการ-
แพทยเปนศูนย (ดังแสดงในรูปท่ี 6)

ตารางฟงกชันน้ีมีไวสําหรับรุนท่ีมีอัตราการไหลพิกัด H-OC01-5L ท่ี 5 ลิตร / นาที
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ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

 รุนผลิตภัณฑ    H-OC01-5L
 แรงดันไฟฟา (V / Hz)   ～220 ± 10% / 50 ± 1 / 110 ± 10% / 60 ± 1
 กําลังไฟ (w)    360
 ชวงการไหลท่ีความดันเล็กนอยเปน 0  0.5～5
 และ 7 kPa (ลิตร/นาที)
 ความเขมขนของออกซิเจนท่ีความดัน 0 เม่ืออัตราการไหลของออกซิเจนอยูท่ี 0.5 ~ 3L / นาที
 เล็กนอยของเตาเสียบ (ภายในการเร่ิมตน ความเขมขนของออกซิเจนคือ≥93% + / - 3%
 คร้ังแรกภายใน 10 นาทีถึงระดับความ
 เขมขนท่ีระบุ)
 อัตราการไหลสูงสุดท่ีแนะนํา (อัตราการ 5 ลิตร / นาที
 ไหลท่ีกําหนด) 
 ท่ีอัตราการไหลสูงสุดท่ีแนะนําจะใชแรงดัน ≤0.5 ลิตร / นาที
 ยอนกลับ 7 kPa และอัตราการไหลจะ
 เปล่ียนไป
 ความเขมขนของออกซิเจนท่ีอัตราการไหล ≥93% ±3%
 สูงสุดท่ีแนะนํา (ภายในการเร่ิมตนคร้ังแรก
 ภายใน 10 นาทีถึงระดับความเขมขนท่ีระบุ)
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ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ (ตอ)

  ชวงการปรับการไหล   ปรับไดอยางตอเน่ืองต้ังแต 0 ~ 5L / นาที
 น้ําหนักสุทธิ (กก.)    18 กก.
 เสียงเคร่ือง dB (A)   ≤50
 ขนาด (มม.)    380 * 330 * 600 มม.
 ความดันออกซิเจนออก   40-60kPa
 ตัวบงช้ีความเปนพิษ   ท่ีอัตราการไหลท่ีกําหนดเม่ือความเขมขนของ
      ออกซิเจนอยูท่ี≤82% (± 3%) ไฟแสดงสถานะ hypoxic 
      สีเหลืองจะปรากฏข้ึน กรุณาปดเคร่ืองทันทีใชออกซิเจน
      สํารองและติดตอผูจําหนายหรือผูผลิตทันที

 

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

* คําอธิบายสวนตาง ๆ ตอไปน้ี *
1. ชองจายออกซิเจน: เช่ือมตอกับกระบอกทําความช้ืนหรือทอออกซิเจนทางจมูกโดยทอเช่ือมตอกระบอกทําความช้ืน
2. พอรตการพนละอองยา: การใชฟงกชันการพนละอองยา  (สําหรับประเภทเคร่ืองท่ีพนละอองยาเทาน้ัน): 
เติมปริมาณยาพนท่ีเหมาะสมลงในถวยใสละอองยา (ตามคําแนะนําของแพทย) ไมใหเกินเสนสเกลสูงสุด กอนเปดเคร่ือง 
ใหหมุนคลายเกลียวปล๊ักพอรตการพนยา และเช่ือมตอทอเช่ือมตอกับพอรตการพนละอองยาของเคร่ืองหลักและชอง
อากาศของถวยใสละอองยา เปดเคร่ืองปรับอัตราการไหลของเคร่ืองวัดการไหลของออกซิเจนเปน 1.5 ลิตร/นาที และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยสําหรับการพนละอองยา หลังจากการพนละอองยาเสร็จส้ินใหปดเคร่ืองผลิตออกซิเจน
หมุนสกรูพอรตการพนละอองยาเขากับพอรตการพนละอองยา และหมุนใหแนนเพ่ือปดการพนละอองยา แลวหากตอง-
การจะหายใจรับออกซิเจนตอไปใหเปดเคร่ืองผลิตออกซิเจนอีกคร้ัง
3. ปุมออกซิเจน: โหมดสตารทเคร่ือง / สแตนบาย

รูปท่ี 7
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สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
4. ปุม Sleep: เม่ือเคร่ืองเร่ิมทํางานจอแสดงผลจะดับลง
5. Timing +: การต้ังคาการเพ่ิมเวลาของเวลา
6. Timing -: การต้ังคาการลดเวลาของเวลา
7. ตัวปองกันกระแสเกิน: ปองกันวงจรท้ังหมด
8. สวิตช: สวิตชเปด / ปดเคร่ืองท้ังหมด
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

รูปท่ี 8



สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
9. หนาจอแสดงผล:
(ดังแสดงในรูปท่ี 8)
 9.1. ไฟแสดงสถานะการทํางาน – เคร่ืองอยูในโหมดสแตนดบาย ไฟอยูในสถานะกะพริบและอยูในสถานะ
 ทํางานเม่ือเปดเคร่ือง
 9.2. Sleep Breathing Light - เคร่ืองอยูในโหมดสลีป ไฟอยูในสถานะ - จอแสดงผลดับ -หายใจรับออกซิเจน
 ขณะเคร่ืองเปดได
 9.3. ไฟแสดงสถานะออกซิเจนต่ํา - ความเขมขนของออกซิเจนของเคร่ืองจะต่ํากวา 82% เม่ือเปดเคร่ือง 
 (เม่ือการไหลจริงเกินกวาการไหลท่ีต้ังไวของเคร่ือง ความเขมขนของออกซิเจนอาจต่ํากวา 82%)
 9.4. ไฟแสดงขอผิดพลาด - ช้ินสวนเคร่ืองจักรมีความผิดปกติโปรดติดตอฝายบริการหลังการขาย
 9.5. เวลาสะสม - เวลาการใชงานสะสมของเคร่ือง
 9.6. จับเวลา - เวลาทํางานของเคร่ืองหนวยคือนาที (min)
 9.7. ความเขมขนของออกซิเจน - แสดงคาความเขมขนของออกซิเจนในปจจุบันเปน ลิตร/นาที (L / min)
 9.8. อัตราการไหลของออกซิเจน - แสดงคาอัตราการไหลปจจุบันเปนหนวยลิตร (ลิตร) ความเขมขนของ
 ออกซิเจน - แสดงคาความเขมขนของออกซิเจนในปจจุบันเปน ลิตร/นาที (L / min)

หมายเหตุ: เคร่ืองผลิตออกซิเจนทางการแพทยมีฟงกชันตรวจจับความผิดปกติดังตอไปน้ี: 
สัญญาณเตือนออกซิเจนต่ําและสัญญาณเตือนความลมเหลวของสวนประกอบ

เม่ือเคร่ืองผลิตออกซิเจนทํางานตามปกติเปนเวลา 10 นาที ฟงกชันการตรวจจับความเขมขนของออกซิเจน (สัญญาณ
เตือนออกซิเจนต่ํา) ของเคร่ืองออกซิเจนจะเร่ิมการตรวจจับสถานะการทํางานของเคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบเรียลไทม 
เม่ือความเขมขนของออกซิเจน ≤82% (± 3%) ไอคอนสัญญาณเตือนภาวะขาดออกซิเจนสีเหลืองจะสวางข้ึน (เม่ือการ-
ไหลจริงเกินอัตราการไหลความเขมขนของออกซิเจนอาจนอยกวา 82%) 

20
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ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

 รุนผลิตภัณฑ    H-OC01-5L
 แรงดันไฟฟา (V / Hz)   ～220 ± 10% / 50 ± 1 / 110 ± 10% / 60 ± 1
 กําลังไฟ (w)    360
 ชวงการไหลท่ีความดันเล็กนอยเปน 0  0.5～5
 และ 7 kPa (ลิตร/นาที)
 ความเขมขนของออกซิเจนท่ีความดัน 0 เม่ืออัตราการไหลของออกซิเจนอยูท่ี 0.5 ~ 3L / นาที
 เล็กนอยของเตาเสียบ (ภายในการเร่ิมตน ความเขมขนของออกซิเจนคือ≥93% + / - 3%
 คร้ังแรกภายใน 10 นาทีถึงระดับความ
 เขมขนท่ีระบุ)
 อัตราการไหลสูงสุดท่ีแนะนํา (อัตราการ 5 ลิตร / นาที
 ไหลท่ีกําหนด) 
 ท่ีอัตราการไหลสูงสุดท่ีแนะนําจะใชแรงดัน ≤0.5 ลิตร / นาที
 ยอนกลับ 7 kPa และอัตราการไหลจะ
 เปล่ียนไป
 ความเขมขนของออกซิเจนท่ีอัตราการไหล ≥93% ±3%
 สูงสุดท่ีแนะนํา (ภายในการเร่ิมตนคร้ังแรก
 ภายใน 10 นาทีถึงระดับความเขมขนท่ีระบุ)

สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
โปรดปดเคร่ืองทันทีเม่ือพบสัญญาณเตือนออกซิเจนต่ํา เม่ือช้ินสวนเคร่ืองจักรผิดปกติและไมสามารถทํางานไดตาม-
ปกติไอคอนสัญญาณเตือนความผิดปกติสีแดงจะสวางข้ึน และยังคงสงเสียงเตือนจนกวาเคร่ืองจะหยุดทํางาน โปรด
ปดเคร่ืองทันที

10. เคร่ืองวัดการไหลของออกซิเจน (ดังแสดงในรูปท่ี 9)

หมุนปุมปรับวัดอัตราการไหล: หมุนปุมปรับวัดอัตราการไหลของ
ออกซิเจนเพ่ือควบคุมไหลของออกซิเจนขาออกระดับของลูกบอล
การไหลในอุปกรณวัดการไหลของออกซิเจนสอดคลองกับมาตร
วัดอัตราการไหลซ่ึงระบุอัตราการไหล (L / min)

 หมายเหตุ: ตรวจสอบเคร่ืองวัดการไหลของออกซิเจนและ
ยืนยันวาลูกบอลการไหลอยูตรงกลางภายใตเคร่ืองหมายขีดท่ีระบุ
โดยอุปกรณวัดการไหลของออกซิเจนของคุณ (อัตราการไหลสูงสุด
ของเคร่ืองผลิตออกซิเจนรุน H-OC01-5L อัตราการไหลสูงสุด
สําหรับ 5L / นาที โปรดอยาใหลูกบอลสูงกวา 5L)

อัตราการไหล ในใบส่ังออกซิเจนมีความสําคัญมาก อยาเพ่ิมหรือลด
การไหลของออกซิเจนท่ีแพทยของคุณใหไว 

หากวาลวควบคุมของมิเตอรหมุนตามเข็มนาิกาการไหลจะลดลง 
(และในท่ีสุดการไหลของออกซิเจนจะถูกปด) หากหมุนทวนเข็มนาิกา
การไหลจะเพ่ิมข้ึน

ปุมปรับ

ลูกบอล

รูปท่ี 9
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สวนประกอบและฟงกชัน (ตอ)
11. ฝาครอบตัวกรองอากาศ: สามารถเปล่ียนตัวกรองอากาศไดหลังจากถอดฝาครอบออกแลว
12. ชองอากาศของเคร่ือง: แหลงออกซิเจนของเคร่ืองและแหลงอากาศทําความเย็นของเคร่ืองตรวจสอบใหแนใจ
วาพอรตอากาศอยูหางจากเศษหรือผนัง 30 ซม. ในระหวางการใชงานปกติเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอปริมาณอากาศ
ปกติของเคร่ือง
13. ปายช่ือผลิตภัณฑ / ปายหมายเลขโรงงาน: ปายแสดงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ, ฉลากผลิตภัณฑหมายเลขซีเรียล.
14. สายไฟ AC

ขอควรระวังในการใชเคร่ืองผลิตออกซิเจน
• เม่ือเคร่ืองผลิตออกซิเจนทํางานจะตองไมมีส่ิงของอ่ืน ๆ (รวมท้ังผนัง) อยูภายในระยะ 30 ซม. จากดานหลังของ-
เคร่ือง วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงเปนประกายไฟหรือเปลวไฟไมควรอยูในระยะ 1.6 เมตร
• หามสูบบุหร่ีในระหวางการสูดดมออกซิเจน เม่ือเคร่ืองผลิตออกซิเจนทํางาน หามสูบบุหร่ีขางหรือใกล ๆ โดยเด็ดขาด
• หามใชงานในท่ีท่ีมีฝุนควัน การกัดกรอน กาซพิษ หรือมลพิษ และสนามแมเหล็กแรงสูง
• หามมิใหเคร่ืองผลิตออกซิเจนสัมผัสกับน้ํามันท่ีติดไฟงาย (รวมท้ังน้ํามันหลอล่ืน / น้ํามัน)
• แนะนําใหเปล่ียนตัวกรองอากาศเขาหลังจากใชงานไปแลว 1,500 ช่ัวโมง
• โปรดอยาใชเตารับมือถือหรือใชเตาเดียวกันกับอุปกรณอ่ืน ๆ
• หากคุณรูสึกไมสบายใจหรือผิดปกติใหหยุดใชผลิตภัณฑทันที
• โปรดอานคําแนะนําในคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนใชงาน
• บุคลากรท่ีไมไดรับอนุญาตจะตองไมถอดช้ินสวนทอเคร่ืองผลิตออกซิเจน
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คําแนะนําในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ
1. ทําความสะอาดตัวเคร่ืองท้ังหมด: 1-2 คร้ังตอเดือน โปรดเช็ดดานนอกของตัวเคร่ืองดวยผานุมสะอาดอาจใช
ผลิตภัณฑทําความสะอาดรวมดวยเล็กนอยแลวเช็ดใหแหงดวยผาแหง
2. การทําความสะอาดกระบอกทําความช้ืน: กระบอกทําความช้ืนสามารถทําความสะอาดแยกกันดวย น้ํายาสําหรับลาง
และน้ํารอน หรือผสมกับน้ําสมสายชูใสและน้ําเปลาในอัตราสวน 1: 3 เพ่ือฆาเช้ือแบคทีเรีย และแชกระบอกทําความช้ืน
ในสารละลายเปนเวลา 30 นาที ลางดวยน้ําสะอาด จากน้ันเช็ดกระบอกทําความช้ืนใหแหงดวยผาแหง
3. ไสกรองอากาศเปนสวนสําคัญของการทําความสะอาดแหลงอากาศของเคร่ืองออกซิเจน เพ่ือใหแนใจวาเคร่ือง
ยังคงใหออกซิเจนท่ีสดใหมและเพียงพอขอแนะนําใหเปล่ียนตัวกรองอากาศเขาทุกๆ 1,500 ช่ัวโมง

 หมายเหตุ: การเปล่ียนทอออกซิเจน
จากขอเท็จจริงท่ีวาทอออกซิเจนเปนผลิตภัณฑท่ีใชคร้ังเดียว บริษัท จึงไมแนะนําใหนําทอออกซิเจนกลับมาใชซ้ําเพ่ือ
ปองกันไมใหเช้ือโรคกอใหเกิดโรค ถุงแตละใบมีทอออกซิเจนแยกตางหากซ่ึงสามารถซ้ือไดท่ีตัวแทนจําหนาย บริษัท
ไมรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานซ้ํา ๆ

การรับประกันสินคา
ภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีซ้ือเปนระยะเวลารับประกันคุณภาพ หากผลิตภัณฑไมใชของเทียมและไมสามารถทํางานได
ตามปกติ ทางบรษัทจําดําเนินการซอมแซมหรือเปล่ียนช้ินสวนใหกับผูใชโดยไมคิดคาใชจาย
1. ในชวงระยะเวลาการรับประกันภายใตเง่ือนไขการใชงานปกติเน่ืองจากปญหาดานคุณภาพท่ีเกิดจากตัวผลิตภัณฑท่ี
ซ้ือเองและเง่ือนไขการรับประกันโปรดสงใบรับประกันท่ีสมบูรณสงคืน บริษัท เพ่ือซอมแซมหรือพกพาไป บัตรรับประกัน
และใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานสําหรับการไดรับการซอมแซมโดยไมเสียคาใชจาย ณ จุดขายของผลิตภัณฑท่ีซ้ือหากบัตร-
รับประกันสูญหายระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑท่ีคุณซ้ือจะข้ึนอยูกับผลลัพธของการสืบคนฐานขอมูลหรือวันท่ี
ซ้ือภายใน 30 วัน ของรหัสเคร่ือง
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การรับประกันสินคา (ตอ)
2. เคร่ืองไมสามารถใชงานไดเน่ืองจากการดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตหรือฟงกชันเพ่ิมเติมไมไดรับการยอมรับ
3. บันทึกใบรับประกันและใบเสร็จรับเงิน โปรดเก็บไวในท่ีปลอดภัยไมใหสูญหาย
เง่ือนไขตอไปน้ีไมเสียคาใชจาย:
 1. ความลมเหลวท่ีเกิดจากการดําเนินการตามคําแนะนํา
 2. ความเสียหายท่ีเกิดจากการร้ือถอนของเจาหนาท่ีซอมบํารุงของ บริษัท
 3. ความผิดปกติรอยขีดขวนหรือการแตกหักท่ีเกิดจากการเคล่ือนยาย 
 4. ความผิดพลาดและความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย (เชนไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหวเปนตน)
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อาการผิดปกติ

เม่ือสวิตชเปดอยูเคร่ือง
ไมทํางานไฟแสดงสถานะ
ไมติดสวาง
สัญญาณเตือนดังข้ึน
และไฟสัญญาณเตือน
ติดสวาง

เม่ือสวิตชเปดอยูหลัง
จากท่ีเคร่ืองทํางาน
เปนเวลา 1 นาทีไฟแสดง
สถานะการทํางานจะ
สวางข้ึนไฟสัญญาณ
เตือนสีแดงจะสวางข้ึน
และอาจไดยินเสียง
สัญญาณเตือน

ตัวกรองอุดตัน ตรวจสอบแผนกรองอากาศวาสกปรกหรือไมใหทําความสะอาดตามขอ 3 
ของ“ คําแนะนําในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ”

ตรวจสอบพอรตไอเสียพ้ืนฐานและตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการปดก้ัน
พอรตไอเสีย

แยกทอออกซิเจนและหนากาก หากการไหลกลับคืนมาจําเปนตองทําความ-
สะอาดหรือเปล่ียนใหม นําทอออกซิเจนออกจากชองจายออกซิเจน หาก-
อัตราการไหลสูงข้ึนใหเปล่ียนทอออกซิเจนและใชงาน

พอรตไอเสียถูกปดก้ัน

ทอออกซิเจน หนากาก
หรือทอเช่ือมตอ
ออกซิเจนถูกปดก้ัน
หรือชํารุด

ปล๊ักสายไฟไมไดเสียบ
เขากับเตารับไฟฟา
อยางถูกตอง

ตรวจสอบการเช่ือมตอระหวางสายไฟและเตารับท่ีผนัง ตรวจสอบการ
เช่ือมตอระหวางสายไฟและเตารับท่ีผนัง หลังจากติดต้ังเคร่ืองตรวจสอบ
แรงดันไฟฟา 220v แลว

ตรวจสอบเบรกเกอรภายในบานและรีสตารทหากจําเปนหากเกิดปญหาเดียว
กันอีกใหใชเตารับ AC อ่ืน

ปล๊ักไฟไมไดรับพลังงาน
ไฟฟา

สาเหตุท่ีเปนไปได วิธีการบํารุงรักษา

รายการตรวจสอบขอบกพรองและการซอมแซม
                                                             

 เพ่ือหลีกเล่ียงไฟฟาช็อต อยาเปดปลอกเคร่ืองดวยตัวเอง การเปดฝาปดสามารถทําไดโดยผูเช่ียวชาญท่ี
 ไดรับอนุญาตจากผูผลิตเคร่ืองผลิตออกซิเจนเทาน้ัน 

[รายการตรวจสอบขอบกพรองและการแกปญหา] ขอมูลดานลางน้ีจะชวยใหคุณวิเคราะหและแกปญหาความผิดปกติ
ของเคร่ืองผลิตออกซิเจนไดอยางถูกตอง หากข้ันตอนท่ีแนะนําไมไดผลใหใชเคร่ืองผลิตออกซิเจนสํารองและแจงให
ผูผลิตทราบถึงเคร่ืองผลิตออกซิเจนเพ่ือทําการซอมแซมโปรดอยาลองทําการซอมแซมอ่ืน ๆ
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เม่ือสวิตชเปดอยูไฟ
แสดงสถานะการทํางาน
จะสวางข้ึนและไดยินการ
ส่ันสะเทือนความถ่ีต่ํา

ไฟสัญญาณเตือนขอ
ผิดพลาดสีแดงจะสวาง
ข้ึนและสัญญาณเตือน
ดังข้ึน

ไฟแสดงสถานะขาด
ออกซิเจนสีเหลืองจะ
สวางข้ึน

หากเคร่ืองยังทํางานไมถูกตองหลังจากใชวิธีการขางตนหรือหากมีปญหาอ่ืน ๆ กับเคร่ืองโปรดติดตอผูจําหนายผลิตภัณฑหรือ
จุดบริการ

สายรัดท่ียึด
คอมเพรสเซอรท่ีดาน
ลางของเคร่ืองไมถูก
ตัดและดึงออก

อะไหลเคร่ืองผิดพลาด

ไมไดปรับมิเตอรการไหล

การอุดตันของแผน
กรองอากาศ

พอรตไอเสียถูกปดก้ัน

ตรวจสอบวามีการปรับมิเตอรวัดการไหลไปยังตําแหนงท่ีระบุ

ตรวจสอบผาฝายกรองอากาศวาสกปรกหรือไมใหทําความสะอาดตามขอ 3 
ของ“ คําแนะนําในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ”

ตรวจสอบพอรตไอเสียพ้ืนฐานและตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการปดก้ัน
พอรตไอเสีย

ติดตอผูผลิตสินคาของคุณ

ปดเคร่ืองถอดปล๊ักสายไฟวางดานขางของเคร่ืองท่ีพ้ืนตัดสายเคเบ้ิลท่ียึด
คอมเพรสเซอรแลวดึงออก

 
 

 

 

  

  

* หากไมมีคําอธิบายพิเศษโปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานบน
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ขอกําหนดข้ันตอนการคืนสินคา
เรียนลูกคา:
สวัสดี! กอนอ่ืนขอขอบคุณมากสําหรับความไววางใจและการสนับสนุนเคร่ืองผลิตออกซิเจน เราจะพยายามอยางสุดใจ
ท่ีจะใหบริการหลังการขายท่ีนาพอใจแกคุณ ขออภัยในความผิดปกติของการใชผลิตภัณฑของคุณและสัญญาวาจะแกไข
โดยเร็วท่ีสุด โปรดทําตามข้ันตอนดานลางน้ีเพ่ือสงคืนผลิตภัณฑใหกับ บริษัท ของเราเพ่ือซอมแซมหรือสงคืน
1. กรอกใบรับประกันผลิตภัณฑท่ีมาพรอมกับสวนทายของคูมือน้ีและสงคืนพรอมกับผลิตภัณฑ
 - กรุณากรอกเหตุผลท่ีตองสงสินคาคืนโรงงานเพ่ือทําการซอมบํารุง หากเคร่ืองท่ีพนักงานหลังการขายของ
 เราไดรับไมมีคําอธิบายขอบกพรองใด ๆ จะตองใชเวลาในการทดสอบอีกคร้ังและยืนยัน การกลับสูสถานะของ
 เคร่ืองซ่ึงจะเพ่ิมเวลาในการแกปญหา
 - โปรดระบุรายละเอียดการติดตอของคุณ หากจําเปนพนักงานขายของเราอาจโทรหาคุณเพ่ือยืนยันเคร่ือง
 อีกคร้ัง
2. คําอธิบายของช้ินสวนอุปกรณเสริมของผลิตภัณฑมีดังตอไปน้ี:
 - สําหรับเคร่ืองผลิตออกซิเจนท่ีไดรับการซอมแซมอุปกรณเสริม เชน ทอออกซิเจนและกระบอกความช้ืนเปนวัสดุ
 ส้ินเปลืองท่ีใชแลวท้ิงและไมจําเปนตองสงคืนพรอมกันกับเคร่ือง
 - สําหรับเคร่ืองท่ีสงคืนจําเปนตองตรวจสอบใหแนใจวาช้ินสวนท่ีแนบมาปดผนึกและบรรจุหีบหอเหมือนเดิมและจะ
 ไมสงผลกระทบตอเคร่ือง
 - หากคุณตองการเพ่ิมอุปกรณเสริมท่ีมาพรอมกับการซ้ือ คุณสามารถกรอกคําแนะนําในใบส่ังซอมได
3. โปรดนํากระบอกความช้ืนของผลิตภัณฑออกและอยาใหมีน้ําอยูในขวด
 - หากผลิตภัณฑท่ีสงคืนมีกระบอกทําความช้ืนและมีน้ําอยู ไมไดรับการทําความสะอาด น้ําจะถูกฉีดกลับเขาไปใน
 เคร่ืองทําใหเกิดความเสียหายในระดับท่ีสองตอผลิตภัณฑ
 - เน่ืองจากความเสียหายดังกลาวเกิดจากความลมเหลวในการปฏิบัติตามคําแนะนําไมใชคุณภาพของ
 ผลิตภัณฑของเราจึงควรดําเนินการตามเง่ือนไขการรับประกันแบบชําระเงินท่ีคุณตองจายสําหรับการซอมแซม
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ขอกําหนดข้ันตอนการคืนสินคา (ตอ)
4. เม่ือสงกลับคืนท่ีบริษัท โปรดใชกลองท่ีตรงกันของผลิตภัณฑของเรา
 - บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบตามเหตุผลโดยรวมของผลิตภัณฑเพ่ือใหม่ันใจในความ-
 ปลอดภัยของกระบวนการขนสง หากคุณใชบรรจุภัณฑอ่ืนอาจเกิดความเสียหายตอการขนสงผลิตภัณฑ
 - ความเสียหายประเภทน้ีเกิดข้ึนไมใชปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑของเราควรดําเนินการตามเง่ือนไขการ-
 รับประกันแบบชําระเงินท่ีคุณตองจายคาซอม และเพ่ือความปลอดภัยเม่ือสงเคร่ืองซอมกลับมาอีกคร้ัง บริษัท 
 ของเราจะเปล่ียนบรรจุภัณฑเดิมใหโดยมีคาใชจายอยูในรายการท่ีคุณตองจาย
5. (ถาจําเปน) ผลิตภัณฑผานการฆาเช้ือกอนสง
 - เน่ืองจากผูใชบางรายมีโรคติดเช้ือ โปรดเช็ดปลอกดานนอกดวยแอลกอฮอลกอนบรรจุเคร่ืองหรือ (ภายใตคํา-
 แนะนําของเจาหนาท่ีทางการแพทย) สําหรับการฆาเช้ือท่ีเปนมืออาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือไมใหติดเช้ือจาดคนสูคนท่ีจะกลับ
 มาท่ีเคร่ืองอีกคร้ัง

โปรดอานคําแนะนําของเราในคูมือผลิตภัณฑ เพ่ือนําไปใชกับเคร่ือง หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดโทรติดตอเรา! สุดทายน้ี
ขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของคุณ!

เง่ือนไขการใชงาน / วันท่ีผลิต
     1. ระยะเวลาการใชงาน: 5 ป
     2. วันท่ีผลิต: ดูฉลากดานหลังของผลิตภัณฑ
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หมายเลขซีเรียล

1      บอรดควบคุมหลัก        1 ช้ิน

2      บอรดแสดงผล         1 ช้ิน

3      เซ็นเซอรออกซิเจน        1

4      โซลินอยดวาลวระบบออกซิเจน       1

5      คอมเพรสเซอร         1 ชุด

6      พัดลม DC         1

7      สวิตซ          1

8      ตัวปองกันการโอเวอรโหลด       1

ช่ือสวนประกอบ จํานวน

การคุมครองส่ิงแวดลอม
1. การกําจัดของเสียและสารตกคาง เม่ือใชทอออกซิเจนกระบอกทําความช้ืนและสวนประกอบท่ีรองรับอยาท้ิง 
โปรดสงไปยังสถานท่ีกําจัดขยะทางการแพทยในบริเวณใกลเคียงเพ่ือกําจัด
2. เม่ือตองการท้ิงเคร่ืองโปรดติดตอรานคาหรือผูผลิตในพ้ืนท่ีของคุณ
3. การกําจัดของเสียและส่ิงตกคางควรเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศท่ีเก่ียวของ

รายการสวนประกอบ
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