
ปุ�ม “เป�ดเคร�่อง”

ช�องเสียบสายไฟ

ช�องอากาศเข�า

ปุ�ม “+”
สําหรับเพ��มเวลา

ปุ�ม “-”
สําหรับลดเวลา

ปุ�ม “OK”
ตกลงการตั้งค�า

ชั่วโมง/นาที
หน�าจอแสดงเวลาการตั้งค�า

อุณหภูมิ
หน�าจอแสดงอุณหภูมิ

ความชื้น
หน�าจอแสดงความชื้น

คําแนะนําและว�ธีใช�งานในรูปแบบฟ�งก�ชั่นต�าง ๆ

* โอโซนก๊าซธรรมชาติ ไมเ่ป็นพษิต่อรา่งกาย แต่คนหรอืสตัว์หากสูดดม อาจจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้
* ควรเปิดเครื่องท้ิงไว้ในห้องและไมค่วรอยูใ่นห้องอยา่งน้อย 30-60 นาที 
* โอโซนจะสลายตัวกลายเป็นออกซเิจนบรสิทุธิ ์ภายใน 20 นาที

คําแนะนําและว�ธีใช�ทําความสะอาดหลังใช�

ใช้ผ้าสะอาดชุบน�าหมาดเช็ดท่ีตัวเคร่ือง 
และปล่อยให้แห้ง ไม่ควรนําตัวเคร่ืองไปล้าง
น�าโดยตรง อาจทําให้แผงวงจรเกิดความเสยีหาย

โอโซน เจนเนอเรเตอร� เคร�่องผลิตโอโซนฆ�าเชื้อ รุ�น AT-BW

ช่ือสนิค้า 

ช่ือรุน่

RIGHT CLEAN OZONE GENERATOR

RIGHT CLEAN OZONE GENERATOR

AC110-220V/50-60Hz

Air cooling

ห้ามใชเ้คร่ืองเม่ือ อุณหภูมิ มากกว่า 42 องศาเซลเซยีส  และความช้ืน

มากกว่า  80%. ห้ามวางไว้ใกล้จุดไวไฟ ความร้อน กรด หรือสารเคมี

ท่ีทําปฏิกิรยิากับน�าหรืออากาศ
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AT-BW

ขนาดสนิค้า（L*W*H）

จํานวนการผลิตโอโซน （กรมั/ช่ัวโมง）

ความเข้มข้นของโอโซน（ppm）

Overall power（W）

Gross weight（KG）

Input voltage

Cooling mode

ข้อกําหนดสภาพแวดล้อมการทํางาน

Air source

Timing mode

 โอโซนโดยธรรมชาติมคีณุสมบัติการกําจัดเชื้อและดับกล่ิน เมื่อก๊าซออกซเิจนไหลผา่นเครื่องโอโซน 
ออกซเิจน (O2) จะถูกเปล่ียนเป็นโอโซน (O3) สามารถกําจัดเช้ือราและกําจัดเชื้อแบคทีเรยีและไวรัสต่าง ๆ  ได้ใน
ทันทีโดยโอโซนมปีระสิทธภิาพในการกําจัดเชื้อมากกว่าคลอรนี 600 เท่า อัตราการยอ่ยสลายของโอโซนจะขึน้อ
ยูกั่บอุณหภูมิความชื้น ค่า PH และตัวเรง่ปฏิกิริยาอ่ืน ๆ เมื่อโอโซนยอ่ยสลาย จะกลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ ์
สร้างอากาศสดชื่นใหพ้ื้นท่ี   
 (ในทางวิทยาศาสตร์ โอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ หรือ OXIDIZING AGENT  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก 
กล่าวคือโอโซนจะเปน็ตัวท่ีรบัอิเล็กตรอนจากสารตัวอ่ืน ๆ รอบข้างตัวมนั จึงทําใหโ้อโซนเองไมเ่สถียร และจะ
ยอ่ยสลายกลายเป็นออกซเิจนอยา่งรวดเรว็) ไมม่สีารตกค้างไมเ่ปน็อันตรายใดหากใชอ้ยา่งถกูวิธี

- ดับกล่ินไม่พึงประสงค์ กล่ินอับภายในห้อง บน
พ้ืนท่ีในห้อง ภายในบ้าน ลดพิษของฟอร์มาล
ดีไฮด์ท่ีออกมาจากการทาสีบา้นใหม่

- กําจัดเชื้อโรคในห้องต่าง ๆ ได้เป็นอยา่งดี
-  ดับกล่ินไมพ่งึประสงค์ เชน่ กล่ินบุหรี ่กล่ินอาหาร 

หอ้งน�า ตู้เย็น กล่ินสารเคม ีกล่ินสตัว์เล้ียง ตูเ้สื้อผา้ 
ตู้เก็บรองเท้า ฯลฯ

- กําจัดเชื้อโรคในอากาศในพ้ืนท่ีได้อยา่งดี
-  สร้างอากาศในบา้นใหส้ะอาดข้ึน
- สามารถฆา่เชื้อแบคทีเรยีได้ภายในไมก่ี่วินาที เชน่ 

กําจัด Escherichia coli, Streptococcus 
faecalis,  Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, ราและอ่ืน ๆ

- สามารถฆา่เชื้อรา และไวรัสต่าง ๆ 

วิธกีารใชง้าน
1. วางเครื่องโอโซนไว้ในหอ้งท่ีต้องการใช้งาน (หอ้งควรมกีารระบายอากาศท่ีดีไมร่อ้นเกิดจนไป) 
2. เพื่อให้ได้ผลการฆา่เชื้อโรคด้วยโอโซนท่ีดีท่ีสดุ ควรปดิประตแูละหน้าต่าง และไมใ่หม้คีนอยูใ่นพื้นท่ีระหว่าง

การฆา่เชื้อโรค
3. เปิดเครื่องและกดท่ีปุ่ม “เปิดเครื่อง” เพ่ือเร่ิมการทํางานของเครื่อง 
4. หากต้องการปรบัเวลา กดท่ีปุ่ม “+”  หนา้จอแสดงเวลาจะกระพรบิ ให้ต้ังค่าเวลา “ชั่วโมง” ให้กดปุ่ม  “+” 

หรือ “-” เลือกเวลาท่ีต้องการ และกดท่ีปุม่  “OK” 
5. เม่ือครบเวลา เครื่องจะหยุดทํางานอัตโนมติั (พดัลมจะหยุดทํางานหลังจากท่ีเครื่องหยุดไป 20 วินาที)



ข้อแนะนํา และขอ้ควรระวัง :
 1. เม่ือเครื่อง ทํางานอยู ่ควรวางเครื่องไว้ในระดับท่ีสงูกว่าระดับน�า
 2. ห้ามเปิดใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสูงจัด (ห้ามเกิน 42 องศาเซลเซียส) หรือในสภาพแวดล้อมท่ีมีควันมาก

หรอืความช้ืนมาก
 3. ควรหลีกเล่ียงไมใ่ห้โดนตาหรอืสดูหายใจเขา้เน่ืองจากโอโซนมีความเขม้ข้นสูงอาจทําให้เกิดการวิงเวียนศีรษะได้
 4. เม่ือเคร่ือง กําลังบําบัดอากาศในห้องอยูใ่ห้ทุกคนออกจากห้องและปิดห้องไว้ประมาณ 30 - 60 นาทีก่อนกลับเข้ามาใช้

พื้นท่ี โอโซนจะสลายตัวกลายเป็นออกซเิจนบรสิทุธิภ์ายใน 20 นาที
 5. ระหว่างการใช้งาน ถ้าเกิดการเวียนหัวหรือรู้สึกไม่สบายตัว ให้หยุดใช้ทันที เน่ืองจากโอโซนมีออกซิเจนเข้มข้นสูง ส่ิงมี

ชวิีต คน สตัว์ ไมค่วรอยูใ่นพ้ืนท่ีขณะเครื่องทํางานบาํบัดอากาศ อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนหากสดูดมเข้าไปปริมาณมาก
 6. ผู้ใชต้้องปฏิบติัตามขอ้ (3.) และ (4.) อยา่งเครง่ครดั ผู้ใช้ท่ีได้รบัผลกระทบหรอือันตรายจากการใชอุ้ปกรณผิ์ดวิธ ีบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิป์ฏิเสธการรับผิดชอบ
 7. โปรดม่ันใจว่ามือและร่างกายของผู้ใช้แห้งเม่ือเสียบปล๊ักไฟท่ีแหล่งกําเนิดไฟ  ห้ามใช้งานเครื่องมือด้วยมือท่ีเปียก

เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงจากไฟฟา้ชอ็ต
 8. เม่ือใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีเปียกช้ืน เชน่ ห้องน�า หรอื ห้องครวั โปรดระวังอยา่ฉดีน�าบนเครื่องเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย
 9. เครื่องทํางานด้วยมาตรฐานแรงดันสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความชํานาญในการถอด ประกอบ ซ่อม ห้ามถอดซ่อม

ประกอบโดยพลการ เพื่อหลีกเล่ียงความเสยีหาย หากเครื่องมีปัญหาโปรดติดต่อเพื่อบาํรุงรกัษา

ปญัหาและวิธแีก้ไขเบื้องต้น :
- ระหว่างการใช้งาน ถ้าสังเกตว่ามีโอโซนออกมาในปริมาณท่ีน้อยลง ให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร่ัวในสายหรือไม่ และตรวจสอบดูว่า
 สายอุดตันหรือไม ่ถ้าตรวจสอบดแูล้วไม่พบสาเหต ุให้ติดต่อและแจ้งบริษัท
- ระหว่างการใชง้าน ถ้าไม่มีกล่ินของโอโซน ให้ติดต่อทางบรษัิท
- ถ้าไฟไมข่ึ้นระหว่างการใชง้าน ให้ตรวจสอบดวู่าปล๊ักไฟชาํรุดหรือไม่

งืเะลแ าค้นิสนกัะรปบัรบใ / YTNARRAW ่ นกัะรปบัรรากขไนอ

กรุณากรอกรายละเอียด และอ่านเง่ื นวถ้บรค้หในกัะรปบัรรากขไนอ

คู�มือการใช�งานและใบรับประกัน
Manual and Warranty

SCAN QR CODE

โอโซน เจนเนอเรเตอร์ เครื่องผลิตโอโซนฆา่เชื้อ

AT-BW

+66(0)81-615-2424

+66(0)94-641-5424


