
ใบรับัปรัะกัันสินิค้้า / Warranty
ชื่่�อผลิิตภััณฑ์์  :  มัลัิติฟังัก์์ชัื่�น โอโซน เจนเนอเรเตอร ์เคร่�องโอโซนอเนก์ประสงค์

รหัสัสินค้า                             วัันท่ี่�ซ่�อ 

สถานท่ี่�ซ่�อ 

ชื่่�อ                                                         สก์ลุิ

ท่ี่�อยู่่�

เบอรโ์ที่รติดต�อ                          อ่เมัลิ

 เง่ื่�อนไขกัารัรับัปรัะกััน

 เพื่่�อปกป้องสิทิธิ์ิ�และผลประโยชน์์สิงูสิดุของผู�บรโิภคโปรดอ่าน์น์โยบายอยา่งละเอียดตามข�อ

กำาหน์ดการรับประกัน์ผลิตภัณฑ์์และเก็บรกัษาใบรบัประกัน์นี์�

1. นั์บจากวััน์ที�ซื้่�อสินิ์ค�า บรษัิทฯ รบัประกัน์สินิ์ค�าเป็น์ระยะเวัลา 1 ปี 

2. หากมีปัญหาคุณภาพื่ให�น์ำาใบสิั�งซื้่�อหร่อใบรับประกัน์ไปยังบริษัทฯหร่อตัวัแทน์จำาหน์่ายที�ได�รับ

อนุ์ญาต

3. บรษัิทฯยนิ์ดีเปลี�ยน์สินิ์ค�าให�ภายใน์ 7 วััน์ หากพื่บว่ัาสินิ์ค�ามีปัญหา แต่หากเกิน์กำาหน์ดระยะเวัลา

ดังกล่าวัจะไมส่ิามารถเปลี�ยน์หรอ่ค่น์สินิ์ค�าได� 

4. กรุณากรอกใบรับประกัน์อยา่งละเอียด รวัมถึงกรอกเลขแทรคสินิ์ค�าลงใบรบัประกัน์ด�วัย

5. กรุณาขอใบเสิรจ็หลังจากทำาการสิั�งซื้่�อสินิ์ค�า ใบรับประกัน์จะเริ�มนั์บจากวััน์ที�จำาหน์า่ยตามวััน์ที�

อยูใ่น์ใบเสิรจ็

6. กรุณาใช�แต่เคร่�องม่อและอุปกรณที์�ทางบรษัิทให�มา 

7. บริษัทฯจะไม่รับประกัน์ควัามเสิียหายอัน์เน่์�องจากการติดตั�งที�ไม่ได�ติดตั�งโดยช่างของบริษัทฯ 

หรอ่ตัวัแทน์จำาหน์า่ย หรอ่ ผู�ที�บรษัิทฯ มอบหมายให�

8. หากมีการเปลี�ยน์แปลงของเคร่�อง อาทิ การดัดแปลง หรอ่การตัดต่ออุปกรณใ์ดๆน์อกเหน่์อจาก

ที�ทางบรษัิทกำาหน์ดไวั� ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใบรับัปรัะกััน

• กรุณาเก็บรกัษาใบรบัประกัน์นี์�ไวั�หากใน์กรณทีี�มีการซื้อ่มแซื้ม

• สินิ์ค�ารบัประกัน์ภายใน์ 1 ปี นั์บจากวััน์ที�ซ่ื้�อสินิ์ค�า  

• บรษัิทฯจะรับประกัน์ชิ�น์สิว่ัน์ที�ชำารุดบกพื่รอ่งที�เกิดจากมาตรฐาน์การผลิต เป็น์ระยะเวัลาตาม

ที�ระบุไวั� นั์บตั�งแต่วััน์ที�ซ่ื้�อ หรอ่เป็น์ระยะเวัลานั์บจากวััน์ที�สินิ์ค�าสิง่ของออกจากทางบริษัท 

บรัษัิัทจะไม่ร่ับัปรัะกัันสินิค้้าในกัรัณี ี  ดัังื่ต่่อไปนี�

        บรษัิทฯ จะไม่รบัประกัน์สินิ์ค�าที�ชำารุดจากการติดตั�งหรอ่การใช�งาน์ผิดวิัธิ์ี

• บรษัิทฯ จะไม่รบัประกัน์สินิ์ค�าที�ถกูดัดแปลงหรอ่ถูกซื้อ่มแซื้มโดยชา่งที�ไมไ่ด�มาจากบริษัทฯ

• บรษัิทฯ จะไม่รบัประกัน์สินิ์ค�าหากลกูค�าเปลี�ยน์แปลงชิ�น์สิว่ัน์ของเคร่�องด�วัยตน์เอง

• บรษัิทฯจะไม่รบัประกัน์สินิ์ค�าหากเคร่�องชำารุดจากการใช�โดยไม่ระมัดระวััง อัน์เกิดจากน์ำาหรอ่

ของเหลวัอ่�น์ ๆ เข�าสิูตั่วัเคร่�องจน์ชำารุด

• บรษัิทฯ จะไม่รบัประกัน์ ใน์กรณกีารชำารุด หรอ่เสีิยหายอัน์เกิดจากอุบติัเหต ุภัยธิ์รรมชาติ

WARRANTY / ใบรับัปรัะกัันสินิค้้า และเง่ื่�อนไขกัารัรับัปรัะกััน

กรุุณากรุอกรุายละเอียด และอ่านเง่ื่�อนไขการุรุบัปรุะกันให้ค้รุบถ้้วน

คู่่�มืือการใช้้งานและใบรับประกัน

Manual and Warranty

ป่�ม่ Function Selection
สิำาหรบัเล่อกโหมดการทำางาน์

ป่�ม่ ON/OFF
เปิด - ปิด การทำางาน์

โหม่ดั Purifying water quality
โหมดทำาน์ำาบรสิิทุธิ์ิ�สิำาหรบัด่�ม

โหม่ดั Sterilization
โหมดกำาจัดเช่�อ

โหม่ดั meat
โหมดสิำาหรบัล�างเน่์�อ

โหม่ดั Vegetables
โหมดสิำาหรบัล�างผัก

โหม่ดั Fruits
โหมดสิำาหรบัล�างผลไม�

โหม่ดั Indoor disinfection
โหมดสิำาหรบักำาจัดเช่�อใน์บ�าน์

ป่�ม่ TIME + / -
เพื่ิ�ม / ลด เวัลาการทำางาน์ของเคร่�อง

Specification details
รายละเอีียดสิินค้้า

WARRANTY CARD
บรุษัิัท ไรุท์้ คลีนแอนด์แคร์ุ จำำากัด
8 ซอยโพธิ์ิ�แก้ว 3 แยก 19 แขวงื่คลองื่จัำ�น
เขตบางื่กะปิ กรุุงื่เทพมห้านครุ 10240

 
+66(0)2-1835758 (อัตโนมติั) 

+668 4645 2442

sales@rightcleanandcare.com

SCAN QR CODER IGHTCLEANANDCARE .COM



สามารถผลิิตโอโซน ได้้ 400 มิลิลิิกรมั/ชั่ั�วโมง
หมายเหตุ : สิามารถเปลี�ยน์การใช�งาน์ได�โดยการกดปุ�ม “Function Selection” โดยเวัลาที�ใช�ของแต่ละการใช�งาน์จะถูกตั�งไปด�วัย จะได�สิะดวักต่อการใช�งาน์ใน์ครั�งต่อ 

โอโซื้น์โดยธิ์รรมชาติมีคุณสิมบัติการกำาจัดเช่� อและดับกลิ�น์เน่์� องจากโอโซื้น์ทำาให�จึง

สิามารถกำาจัดเช่�อแบคทีเรียต่าง ๆ ได�ใน์ทัน์ที โดยโอโซื้น์มีประสิิทธิ์ิภาพื่ใน์การกำาจัดเช่�อ

มากกว่ัาคลอรีน์ 600 เท่า อัตราการย่อยสิลายของโอโซื้น์จะขึ�น์อยู่กับอุณหภูมิ ควัามช่�น์ ค่า pH 

และตัวัเร่งปฏิิกิริยาอ่�น์ ๆ เม่�อโอโซื้น์ย่อยสิลาย จะกลายเป็น์ออกซื้ิเจน์บริสิุทธิ์ิ� สิร�างอากาศ

สิดช่�น์ให�พื่่�น์ที�  

(ใน์ทางวิัทยาศาสิตร์ โอโซื้น์เป็น์ตัวัออกซื้ิไดสิ์ หร่อ Oxidizing Agent ที�มีประสิิทธิ์ิภาพื่สูิง

มาก กล่าวัค่อโอโซื้น์จะเป็น์ตัวัที�รับอิเล็กตรอน์จากสิารตัวัอ่�น์ ๆ รอบข�างตัวัมัน์ จึงทำาให�โอโซื้น์

เองไม่เสิถียร และจะย่อยสิลายกลายเป็น์ออกซิื้เจน์อย่างรวัดเร็วั) ไม่มีสิารตกค�างไม่เป็น์

อัน์ตรายใดหากใช�อย่างถูกวิัธิ์ี

จากการทดลองแสิดงให�เห็น์ว่ัา เม่�อล�างผักผลไม�ด�วัยน์ำาประปาอย่างเดียวั ผักผลไม�ดัง

กล่าวัจะยังมียากำาจัดแมลงหลงเหล่ออยู่ แต่เม่�อล�างด�วัยน์ำาโอโซื้น์ จะสิามารถล�างยากำาจัด

แมลงออกได�หมดและผักผลไม�ยังมีสิีสิัน์มากกว่ัาเดิมหร่อ เม่�อล�างเน่์�อสิัตว์ัด�วัยน์ำาประปา เน่์�อ

จะยังมีสิารต่าง ๆ หลงเหล่ออยู่ แต่เม่�อฉีีดด�วัยน์ำาโอโซื้น์ เน่์�อจะไม่มีสิารหลงเหล่ออยู่

วิิธีกีัารัใช้ง้ื่าน :

1. ใน์การล�างผักผลไม� น์ำาผักผลไม�แช่ไวั�ใน์น์ำาก่อน์ และน์ำาสิายซิื้ลิโคน์และก�อน์โฟมจุ่มลงใน์

น์ำา หลังจากเคร่�องทำางาน์เสิร็จ ผักผลไม�จะมีสิีสิัน์มากขึ�น์ และยากำาจัดแมลงจะได�ถูกย่อย

สิลายไปมากกว่ัา 96% ใน์การล�างเน่์�อสิัตว์ั

2. แชเ่น่์�อที�ต�องการจะล�างใน์น์ำา และน์ำาสิายซื้ลิิโคน์และก�อน์โฟมจุ่มลงใน์น์ำา หลังจากเคร่�อง

ทำางาน์เสิรจ็จะมีชั�น์ฟองเหนี์ยวั ๆ บาง ๆ อยูบ่น์ผิวัน์ำา นั์�น์ค่อชั�น์ของสิารต่าง ๆ ที�อยูใ่น์เน่์�อ

กัารัเปิดัเค้รั่�องื่ใช้ง้ื่าน :

1. เสิยีบปลั�กเคร่�อง หน์�าจอ LCD จะขึ�น์เป็น์สิฟ้ีา ให�กดปุ�ม on/off หน์�าจอ LCD จะมีข�อควัาม

ว่ัา “00 min” ให�กดปุ�ม “function selection” 

2. เม่�อหน์�าจอกระพื่บิอยู ่ ให�กดปุ�ม “+” เพ่ื่�อตั�งเวัลาเคร่�องจะเริ�มทำางาน์โดยอัตโน์มัติภายใน์  
3 วิัน์าทีหลังจากตั�งเวัลา ระหว่ัางการทำางาน์ หน์�าจอเคร่�องจะแสิดงช่�อของการใช�งาน์ เวัลา

ที�เหล่อ และคำาว่ัา “working”

3. เม่�อเคร่�องหยุดทำางาน์ หน์�าจอจะแสิดงคำาว่ัา “00” น์าที 

4. กดปุ�ม “on/off”

ขอ้ค้วิรัรัะวัิงื่ :

1. เม่�อเคร่�องกำาลังบำาบดัน์ำาอยู ่ควัรวัางเคร่�องไวั�ใน์ระดับที�สิงูกว่ัาระดับน์ำา

2. ห�ามเปิดใช�เคร่�องใน์สิภาพื่แวัดล�อมที�มีอุณหภูมิสิงูจัด (ห�ามเกิน์ 42 องศาเซื้ลเซีื้ยสิ) หรอ่ใน์

สิภาพื่แวัดล�อมที�มีควััน์มากหรอ่ควัามช่�น์มาก

3. ควัรหลีกเลี�ยงไม่ให�โดน์ตาหร่อสิูดหายใจเข�าเน์่�องจากโอโซื้น์มีควัามเข�มข�น์สิูงอาจทำาให�เกิด

การวิังเวีัยน์

4. เม่�อเคร่�องกำาลังบำาบัดอากาศใน์ห�องอยู่ให�ทุกคน์ออกจากห�องและปิดห�องไวั�ประมาณ  

30-40 น์าทีก่อน์กลับเข�ามาใช�พื่่�น์ที� โอโซื้น์จะสิลายตัวักลายเป็น์ออกซื้ิเจน์บริสิุทธิ์ิ�

ภายใน์ 20 น์าที

5. ระหว่ัางการใช�งาน์ ถ�าเกิดการเวีัยน์หัวัหรอ่รู�สิกึไมส่ิบายตัวั ให�หยุดใช�ทัน์ที เน่์�องจากโอโซื้น์

มีออกซิื้เจน์เข�มข�น์สิงู สิิ�งมีชวิีัต คน์ สิตัว์ั ไมค่วัรอยูใ่น์พื่่�น์ที�ขณะเคร่�องทำางาน์บำาบดัอากาศ 

อาจทำาให�เกิดอาการวิังเวีัยน์หากสิดูดมเข�าไปปรมิาณมาก

6. ห�ามด่�มน์ำาที�เพื่ิ�งถกูบำาบดัไปทัน์ทีหลังจากเคร่�องเพื่ิ�งทำางาน์เสิรจ็ ให�ทิ�งไวั�ประมาณ 20-30 

น์าทีก่อน์จะด่�มได�

7. ปิดเคร่�องระหว่ัางการซื้อ่มปรบัปรุงทกุครั�ง 

8. ผู�ใช�ต�องปฏิิบติัตามข�อ 3. และ 4. อยา่งเครง่ครดั ผู�ใช�ที�ได�รับผลกระทบหรอ่อัน์ตรายจาก

การใช�อุปกรณผิ์ดวิัธิ์ ีบรษัิทฯ ขอสิงวัน์สิทิธิ์ิ�ปฏิิเสิธิ์การรบัผิดชอบ

9. โปรดมั�น์ใจว่ัาม่อและร่างกายของผู�ใช�แห�งเม่�อเสิียบปลั�กไฟที�แหล่งกำาเนิ์ดไฟ ห�ามใช�งาน์

เคร่�องม่อด�วัยม่อที�เปียก เพื่่�อหลีกเลี�ยงควัามเสิี�ยงจากไฟฟ้าช๊อต

10. เม่�อใช�ใน์สิภาพื่แวัดล�อมที�เปียกช่�น์ เชน่์ ห�องน์ำา หรอ่ ห�องครวัั โปรดระวัังอยา่งฉีดีน์ำาบน์

เคร่�องเพื่่�อหลีกเลี�ยงควัามเสิยีหายของเคร่�อง

11. เคร่�องมีทำางาน์ด�วัยมาตราฐาน์แรงดัน์สิูง ต�องใช�ผู�เชี�ยวัชาญที�มีควัามชำาน์าญใน์การถอด 

ประกอบ ซื้่อม ห�ามถอด ซื้่อมประกอบโดยพื่ละการ เพื่่�อหลีกเลี�ยงควัามเสิียหาย หาก

เคร่�องมีปัญหาโปรดติดต่อเพื่่�อบำารุงรักษา

ปัญหาและวิิธีแีก้ัไขเบ่�องื่ต้่น 

• ระหว่ัางการใช�งาน์ ถ�าสิงัเกตว่ัามีออกมาใน์ปรมิาณที�น์�อยลง ให�ตรวัจสิอบดวู่ัามีรอยรั�วัใน์

สิายหรอ่ไม ่ และตรวัจสิอบดวู่ัาสิายตัน์หรอ่ไม่ ถ�าตรวัจสิอบดแูล�วัไมพ่ื่บสิาเหต ุ ให�ติดต่อ

และแจ�งบรษัิท 

• ระหว่ัางการใช�งาน์ ถ�าไมมี่กลิ�น์ของโอโซื้น์ ให�ติดต่อทางบรษัิท

• ถ�าไฟไมข่ึ�น์ระหว่ัางการใช�งาน์ ให�ตรวัจสิอบดวู่ัาเต�าปลั�กไฟชำารุดหรอ่ไม่

กัารัตั่�งื่เวิลา 

10 - 15 นาที
 สิำาหรบัการล�างผัก

5 - 10 นาที
 สิำาหรบัการล�างผลไม�

15 - 20 นาที
 สิำาหรบัการล�างเน่์�อสิตัว์ั

15 - 20 นาที
 สิำาหรบัการบำาบดัน์ำา

25 - 30 นาที
 สิำาหรบัการการกำาจัดเช่�อใน์ห�องต่าง ๆ

ปรัะโยช้น์จากักัารัใช้ง้ื่าน

1. ด้ัานสิ่ขภาพ

• สิามารถน์ำามาใช�ใน์การแปรงฟัน์ เพื่่�อดับกลิ�น์ปากและ

ป้องกัน์อาการร�อน์ใน์ 

• สิามารถน์ำามาอาบน์ำาเพ่ื่� อช่วัยไม่ให� เ กิดการระคาย

เค่องของผิวัหนั์ง และป้องกัน์การติดเช่�อ

• สิามารถใช� ใน์การทำาควัามสิะอาดตู� ปลาและเ ติม

ออกซิื้เจน์ เพื่่�อกำาจัดพื่วักตะกอน์

• สิามารถใช�ทำาน์ำาด่�มได� และยังกำาจัดเช่�อแบคทีเรียที�อยู่

ใน์น์ำา อีกทั�งยังเติมออกซื้ิเจน์ให�กับน์ำา 

• สิามารถใช�ใน์การซื้ักผ�าได� ล�างคราบดิน์ที�เกาะอยู่บน์ผ�า

และเม่�อใช�น์ำาโอโซื้น์ใน์การซัื้กผ�าสิามารถลดจำาน์วัน์น์ำา

และผงซื้ักฟอกที�ใช�ได�

2. กัารัใช้ง้ื่านในค้รัวัิ 

• สิามารถใช�ใน์การแชเ่น่์�อที�ถกูแชแ่ขง็มา เพื่่�อป้องกัน์ไมใ่ห�

แบคทีเรยีสิามารถโตได�

• สิามารถล�างสิารพื่วักยาปฏิิชวีัน์ะที�อยูใ่น์เน่์�อสิตัว์ัได� 

• สิามารถใช�ใน์การแช่ภาชน์ะต่างๆที�ใช�ใน์การกิน์ข�าวัได� 

เพื่่�อกำาจัดเช่�อ

• สิามารถกำาจัดยากำาจัดแมลงและแบคทีเรียต่างๆที�อยู่บน์

ผักผลไม�ได�

• สิามารถดับกลิ�น์ใน์ตู�เยน็์ได�

3. กัารัดัับกัลิ�นและปรับัอากัาศ 

• สิามารถใช�ใน์การทำาควัามสิะอาดเฟอร์นิ์เจอร์ได�และ

สิามารถกำาจัดพื่วักไรฝุุ่�น์ได� 

• สิามารถใช�ทำาควัามสิะอาดและกำาจัดพื่วักเขม่าที�อยู่ใน์

บรเิวัณครวััได�

• สิามารถใช�ใน์การกำาจัดลิ�น์ที�มาจากสิตัว์ัเลี�ยงได� 

• สิามารถใช�ดับกลิ�น์ใน์ตู�เสิ่�อผ�าหรอ่ตู�เก็บรองเท�าได� 

• สิามารถใช�ดับกลิ�น์ห�องได� 

มืัลติิฟัังก์ช้ั�น โอโซน เจนเนอเรเติอร์ เคู่ร่�องโอโซนอเนกประสงคู่์

ทำาค้วิาม่สิะอาดัต่้้ปลา
เพิ�ม่ออกัซิเิจนเพ่�อป้องื่กัันเช้่�อโรัค้

5 - 10 นาท ี
(ข้�นอย้กั่ับปรัมิ่าณีนำา)

สิามารถกำาจัดแบคทีเรยีใน์น์ำาและตะกอน์ต่าง ๆ
เพื่ิ�มค่าออกซื้เิจน์ที�อยูใ่น์น์ำาซื้ึ�ง 

จะทำาให�ปลาต่าง  ๆ แขง็แรงขึ�น์

กัารัทำาค้วิาม่สิะอาดัภาช้นะ

10 นาท ี
สิามารถใช�แชภ่าชน์ะต่าง ๆ ที�ใช�ใน์การกิน์ข�าวั

เพื่่�อกำาจัดเช่�อโรคต่าง ๆ

ดัับกัลิ�นที�ม่าจากัสิตั่ว์ิเลี�ยงื่

10 นาท ี
1. สิามารถกำาจัดหลิ�น์ที�มาจากสิตัว์ัเลี�ยงได�

2. สิามารถลดการเพื่าะพัื่น์ธุิ์ข์องยุง 
และแมลงอ่�น์ ๆ ได�

ใช้ส้ิำาหรับัล้างื่หน้า

15 นาท ี
ใช�ล�างหน์�าเพื่่�อชว่ัยไมใ่ห�เกิดการระคายเค่อง

ของผิวัหนั์ง และป้องกัน์การติดเช่�อ

ล้างื่และกัำาจัดัเช้่�อแบค้ทเีรัยี
ในเน่�อสิตั่ว์ิ

10 - 220 นาท ี
สิามารถกำาจัดแบคทีเรยีและล�างสิารพื่วักยา

ปฏิิชวีัน์ะที�อยูใ่น์เน่์�อสิตัว์ัได�

ดัับกัลิ�นในหอ้งื่นำาและหอ้งื่ค้รัวัิ

10 นาท ี
สิามารถกำาจัดควััน์เขมา่ กลิ�น์เหม็น์คาวั และยา

กำาจัดแมลงที�อยูใ่น์บริเวัณครวััได�

ทำาค้วิาม่สิะอาดัช้อ่งื่ปากั

5 นาท ี
ใช�ล�างปากตอน์เช�าและเย็น์ จะชว่ัยดับกลิ�น์ปาก

และป้องกัน์การร�อน์ใน์

เก็ับรักััษัาค้วิาม่สิดัใหม่ใ่หกั้ับอาหารั

5 - 10 นาท ี
สิามารถใช�ใน์การละลายเน่์�อที�ถกูแชแ่ข็งมา 
เพื่่�อกำาจัดเช่�อแบคทีเรยีและถน์อมอาหาร

ดัับกัลิ�นไม่พ่ง้ื่ปรัะสิงื่ค์้ภายในบา้น

10 นาท ี
สิามารถกำาจัดควััน์และขี�ฝุุ่�น์ที�ลอยอยูใ่น์อากาศ 

น์อกจากนั์�น์ยังกำาจัดไรฝุุ่�น์ได�

ทำานำาบรัสิิท่ธิี�สิำาหรับัด่ั�ม่

10 นาท ี(10 ลิต่รั)
สิามารถกำาจัดเช่�อแบคทีเรยีใน์น์ำา 

และเติมออกซื้เิจน์ให�กับน์ำาด่�ม

ล้างื่และกัำาจัดัสิารัพษิั
ในผักััและผัลไม่้

10 - 20 นาที
สิามารถกำาจัดยากำาจัดแมลงและแบคทีเรยีต่าง ๆ  

ที�อยูบ่น์ผักผลไม�ได�

ดัับกัลิ�นเหม่น็ในต่้้เสิ่�อผัา้
และต่้้เก็ับรัองื่เท้า

10 นาที
สิามารถใช�กำาจัดกลิ�น์เหม็น์อับที�มาจากรองเท�า

ได� และยงัชว่ัยป้องกัน์ไมใ่ห�เกิดการติดเช่�อ

ซิกััผัา้ ดัับกัลิ�นฟอกัสิี

10 - 20 นาที
สิามารถล�างคราบดิน์ที�เกาะอยูบ่น์ผ�าได� และยงั
สิามารถลดปริมาณน์ำาและผงซื้กัฟอกที�ใช�ใน์การ

ซื้กัผ�า

ดัับกัลิ�นอับภายในต่้้เยน็

10 นาที
สิามารถดับกลิ�น์ไมพ่ื่งึประสิงค์ของตู�เยน็์ได�

ดัับกัลิ�นที�ม่าจากัเฟอนิเจอรั์

30 นาที
สิามารถดับกลิ�น์ กำาจัดสิาร formaldehyde และ 

toluene ที�มาจากเฟอนิ์เจอร์

ผัลกัารัทดัสิอบกัำาจัดัเช้่�อแบค้ทเีรัยี
ใช�วิัธิ์เีพื่าะเช่�อจากอาหารเลี�ยงเช่�อ : ใช�จาน์เพื่าะเช่�อใน์การเลี�ยงแบคทีเรยี

อุณหภูมิระหว่ัางการทดลอง : 25 องศาเซื้ลเซื้ยีสิ

ควัามเข�มข�น์ของโอโซื้น์ ณ เวัลาทำาการทดลอง : 0.10 PPM (0.1 สิว่ัน์ใน์ล�าน์สิว่ัน์)

อัตรุาการุอย่รุ่อดของื่แบคทีเรุยี

1 น์าที 2 น์าที 5 น์าที 10 น์าที 20 น์าที

(Bacillus Coli) 46% 17% 0.3% 0% 0%

(Typhoid Bacilli) 46% 22% 0% 0% 0%

(Gonococci) 32% 10% 0% 0% 0%

(Staphy Lococci) 35% 11% 0% 0% 0%

เชื่่�อ
เวัลิา

Usability
การใช้้งาน


