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เอลวิร่าขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้เครื่องปั่นอเนกประสงค์ (ELVIRA Blender) รุ่น
พกพาสะดวก Grab & Go เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโปรดอ่านคู่มือการใช้งาน
เล่มนี้ก่อนเริ่มใช้งาน และควรเก็บคู่มือสำ�หรับใช้อ้างอิงในภายหลัง

สารบัญ
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คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย

คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
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ส่วนประกอบของเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
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Tips ง่ายๆ เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ
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เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
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ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)
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• ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
• เครื่องปัน่ อเนกประสงค์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
• ข้อควรระวัง: หากต้องการถอด/ดึงขวดปั่นออกจากฐานปั่น ควรให้ใบมีดปั่นหยุดหมุนสนิทเสียก่อนที่จะ
ถอด/ดึงขวดปั่นออกจากฐาน
• ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องว่าสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเสียบปลั๊กตัวเครื่องโดย
สามารถดูได้จากหน้าข้อมูลทางเทคนิค
• ไม่ควรนำ�ฐานของตัวเครื่องไปจุ่มน้ำ� หรือล้างน้ำ� เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
• ไม่ควรให้สายไฟหรือหัวปลั๊กโดนน้ำ� และไม่ควรจับปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก
• ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น ถ้าเต้าเสียบหลวม อาจจะทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• ถ้าสายไฟชำ�รุด ควรติดต่อศูนย์บริการ เพื่อทำ�การเปลี่ยนสายไฟ
• ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล ถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรถอดปลั๊กไฟ
• ไม่ควรใส่มือ ช้อนส้อมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำ�งานอยู่
เพราะอาจทำ�ให้เกิดอันตรายได้
• ไม่ควรเปิดเครื่องโดยไม่ใส่น้ำ�หรืออาหารในโถปั่น
• เพื่อป้องกันอาหารล้นออกมานอกโถปั่น ห้ามใส่อาหารมากเกินไป
• ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน เช่น เตาแก๊ส หรือแสงอาทิตย์
• ไม่ควรวางผ้าไว้ใต้ตัวเครื่อง เพราะจะทำ�ให้เครื่องไม่สามารถระบายอากาศได้
• ควรปิดฝาโถปั่นให้สนิทก่อนคว่ำ�ลงบนฐานปั่นเพื่อใช้งาน
• ไม่อนุญาตให้เด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ใช้เครื่อง ถ้าหากใช้งานควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัย
• ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เครื่อง และ/หรือ เล่นเครื่องปั่น
• ควรถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานเครื่อง และทำ�ความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน
• ควรระมัดระวังในการดูแลใบมีดปั่น โดยเฉพาะในขณะที่ล้าง
• ควรใช้ความระมัดระวังเวลาจับใบมีดของเครื่องปั่น และไม่ควรพยายามถอดหรือประกอบ
แกนหมุนของใบมีด
• ห้ามทำ�การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องปั่นโดยเด็ดขาด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันคุณภาพสินค้า และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก
การใช้งานผิดประเภท หรือการซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือใช้ชิ้นส่วน/อะไหล่
ที่ไม่ได้มาตรฐาน
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ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนประกอบของเครื่องปั่น Grab&GO

สินค้า:
รุ่น:
แรงดันไฟฟ้า:
กำ�ลังไฟ:
ความจุ:
น้ำ�หนัก:
ขนาด:

1

ELVIRA Blender
Grab & Go
220 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิรตซ์
300 วัตต์
0.6 ลิตร
1.22 กก.
142 x 140 x 450 มม.

วิธีการใช้งาน
1. วางขวด (2) หงายขึ้น แล้วผสมเครื่องดื่มหรืออาหารลงไปปริมาณพอเหมาะ ไม่ควรเกิน 600 มิลลิลิตร
ตามที่ระบุไว้ข้างขวด
2. นำ�ชุดมีดปั่น (3) ปิดปากขวด (2) ล็อค โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
3. คว่ำ�ขวด (2) ลงประกบกับฐานเครื่องปั่น (4) แล้วกดขวดลงในฐานปั่น (4) เครื่องจะเริ่มทำ�งาน
เครื่องจะหยุดการทำ�งานเมื่อหยุดกดขวด
4.หากต้องการให้เครื่องทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ให้หมุนขวดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคขวดกับฐานปั่น
เครื่องปั่นจะทำ�งานแบบต่อเนื่อง เครื่องจะหยุดทำ�งานเมื่อปลดล็อคขวดออกจากฐานเครื่องปั่น
5.วางขวด (2) บนพื้นเรียบ แล้วหมุนเปิดชุดมีดปั่น (3) ออก จึงเปลี่ยนเอาฝา (1)
มาปิดแทนเพื่อพกพาเครื่องดื่มไปได้
6.หลังจากที่บริโภคเครื่องดื่มที่ผสมแล้ว สามารถนำ�ขวด (2) ไปล้าง และนำ�มาใช้ใหม่ได้
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การทำ�ความสะอาด และการเก็บรักษา
•
•
•
•

ถอดปลั๊กไฟออกก่อน
ไม่ควรนำ�ตัวฐานเครื่องหรือสายไฟลงในน้ำ� หรือของเหลวอย่างอื่น
ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำ�ความสะอาดภายนอกของฐานเครื่องปั่น (4) ห้ามนำ�ตัวเครื่องจุ่มน้ำ�โดยเด็ดขาด
ขวด (2) สามารถล้างน้ำ�ได้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

4
1. ฝาปิด
2. ขวด
3. ชุดมีดปั่น
4. ฐานเครื่องปั่น
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Tips ง่ายๆ เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ
• ควรใส่อาหารลงในขวดตามลำ�ดับก่อนหลังดังนี้ น้ำ�, ของเหลว, อาหารสด, อาหารแช่แข็ง, โยเกิร์ต
และ ไอศครีม
• ตัดแบ่งผลไม้หรือผักเป็นชิ้นเล็กๆ ให้พอเหมาะ ขนาดไม่ควรใหญ่เกิน ¾ นิ้ว (1.8 ซม.)
หรือ 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
• อย่าใส่อาหารลงขวดมากเกินไป เพราะอาจทำ�ให้มอเตอร์หยุดหมุน หากเครื่องตัดไฟ หยุดการทำ�งาน
โดยอัตโนมัติ ให้นำ�ขวดออกจากฐานปั่น แล้วจึงถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน รอประมาณ 15 นาที
เพื่อให้เครื่องลดอุณหภูมิลง แล้วจึงนำ�อาหารออกจากขวดบางส่วนแล้วจึงใช้งานต่อ
• เครื่องปั่นรุ่น Grab & Go นี้ สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท นอกจากเครื่องดื่มน้ำ�ผักผลไม้แล้ว
ท่านสามารถบดน้ำ�ตาลทรายเพื่อใช้ในการทำ�ขนม บดกุ้งแห้ง งาดำ� พริกป่น หรือทำ�น้ำ�จิ้มต่างๆ
เครื่องปั่นนี้ไม่เหมาะสำ�หรับการบดมันฝรั่ง การทำ�วิปครีม การผสมแป้งทำ�ขนมปัง หรือการบดเนื้อสัตว์
• ห้ามเครื่องปั่นทำ�งานต่อเนื่องเกิน 3 นาที

การทิ้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งว่าด้วย
เศษซากของผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะ
ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง
ทําการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนําผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้ส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จัดจําหน่าย
เพื่อให้เกิดการนํากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หากผู้ใช้กําจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนําไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพเครื่องปั่นอเนกประสงค์เอลวิร่า (ELVIRA Blender) รุ่น Grab & Go
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
• การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
• บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช่ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ
และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำ�รุงสินค้าอย่างถูกต้องตามคำ�แนะนำ�ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
• การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที หากผู้ใช้นำ�สินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
• บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำ�ระค่าสินค้า ค่าเช่าซื้อ
หรือค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขในการชำ�ระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
• การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรม
ที่เกิดขึ้นกับสินค้า
• การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพ
ที่ได้ให้ไปพร้อมกับสินค้า
• เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ ลูกค้าต้องนำ�บัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
• เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง ท่านควรนำ�เข้าตรวจซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำ�หน่าย
ใกล้บ้านท่าน

6

7

Thank you for purchasing ELVIRA Household Blender Grab&Go
Please read the instructions carefully before first usage and pay special attention
to the safety warnings. Place it where easy to access whenever you need.

CONTENT
Safety Precautions

SAFETY PRECAUTIONS
9

• Please read through the information and safety advice contained in these operating
instructions carefully and thoroughly before you use the blender for the first time.

Parts Description
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• This blender is intended only for domestic use.

Specifications
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• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Operation

11

Blending Tips
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Warranty Conditions
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Contact Us
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• CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
• Make sure that the voltage shown on the rating label corresponds with that of the mains
supply. The rating label can be found on the bottom of the motor block. The blender is
only to be connected to an AC supply (~). The motor must always be switching off before
the blender is connected with the mains supply.
• Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the jug and during
cleaning.
• This blender only operates if the blending unit has been inserted into the motor block.
• Before switching on the blender, make sure that the blending unit has been assembled
correctly and has been inserted into the motor block with the lid attached.
• The blender is not to be operated with an empty blending unit (i.e. without solid or liquid
foodstuff).
• Allow any hot liquids to cool to a lukewarm temperature before you pour them into the
blending unit.
• This electrical device complies with the relevant safety regulations. Repairs are only to be
carried out by an authorized electrician. Improperly carried out repairs can lead to
accidents and injury to the user.
• Do not operate the appliance in dry motion.
• If the supply cord is damaged, its must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or
approaching parts that move in use
• Do not use for other purpose, it may have injury from misuse.
• When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
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PARTS DESCRIPTION

SPECIFICATIONS:

1

Product:

ELVIRA Blender

Model:

Grab & Go

Rating:

220-240 V ~ 50/60 Hz

Power:

300 W

Capacity:

0.6 L

Weight:

1.22 kg.

Product Dimensions:

142 x 140 x 450 mm.

OPERATION

2

Before First Use
• After unpacking the blender, wash everything except the blender base warm, soapy water.
Dry thoroughly. Wipe the blender base with a damp cloth or sponge. DO NOT IMMERSE
THE BLADE BASE IN WATER. Care should be taken when handing the blade, as they are
very sharp.
• All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time.
(See Section: Cleaning).
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How to Operate
1. Place the bottle on a flat surface with the open end facing up. Fill the bottle (2) with your
favorite foodstuff. Be sure not to fill ingredients past the 600 ml marking.
2. Fasten the blade assembly (3) on the open end of the bottle. And tune it in clockwise
direction until it is locked.
3. Turn the bottle upside down; Line up arrows on the blade assembly to the arrows on the
blender base (4), and place the bottle in the blender base (4). With one simple touch
blending begins by pressing the bottle down in the blender base (4). To lock the bottle in

4

the blender base for hands-free operation, simply turn the bottle clockwise in the blend
base. Blending will stop once you either stop pressing the bottle into the blender base or

1. Drinking Lid

once you unlock the bottle from the blender base.

2. Bottle
3. Blade Assembly
4. Blender Base

4. Turn the bottle over and place on a flat surface. Replace the blade assembly (3) with the

	
  

drinking lid (1). Take the bottle with you throughout the day to stay hydrated.
TIP:
    
Note:

After you’ve consumed your blended beverage, Wash out the bottle and reuse it
throughout the day for water or other cold liquids.
For optimal performance, place desired ingredients in the bottle according to the

        following order: Liquids, fresh ingredients, frozen fruit, yogurt and ice cream.
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Cleaning & Storage
IMPORTANT: UNPLUG BEFORE CLEANING. DO NOT IMMERSE THE BLENDER BASE IN
WATER OR ANY OTHER LIQUID. Use a damp, soft sponge with mild detergent to clean the
outside of the blender base. All parts except for the blender base are dishwasher-safe. You can
also Rinse well and dry.
After cleaning, reassemble blade assembly to open end of the bottle and then place in the blender
base. Snap the drinking lid on the other end of the bottle.

WARRANTY CONDITIONS
This household blender Grab & Go has 1-year warranty since the day of purchase. The conditions
of warranty are as following:
• The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.
• ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance with
the specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or
maintenance directions included in this instruction manual.
• Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person,
not ELVIRA service agents.

BLENDING TIPS

• This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance is
used for commercial purpose.
• The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has not

1. Put liquids in the cup first, unless a recipe says otherwise.
2. Cut all firm fruits and vegetables into pieces no larger than 3/4 inch (1.8cm)
to 1 inch (2.5cm).
3. Don’t overload bottle. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit
and let it cool for at least 15 minutes. Then, remove a portion of the food and continue.
4. This blender is applicable for blending fruit or vegetable drinks, smoothie, icing,
dry shrimps, sesame, dry chillies, or sauces. It will not mash potatoes, whip egg whites or
substitute dairy toppings, mix stiff dough or grind raw meat.

been completed.
• The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.
• The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty
card attached.
• For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service
agents before using the service.
• Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service
center nearby.

5. The appliance must not operate longer than 3 min.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources. To return your used device, please use the return and
collection systems or contact the retailer where the product was
purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
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ข้อมูลติดต่อ (contact us)

ข้อมูลติดต่อ (contact us)

บริษัท เป็นคุณ จำ�กัด
988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2391-0180
โทรสาร 0-2381-3874

แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล บางนา		 02-361-1010 EXT 3435
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 2		 02-872-1400-9 EXT 2404
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 3		 02-673-6100 EXT 2545
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา		 02-552-5455 EXT 2511
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รังสิต		 02-958-6000 EXT 2224
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า		 02-884-8000 EXT 2427
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
02-831-5555 EXT 3602
แผนกเครื่องนอน สาขา โรบินสัน รังสิต		 02-958-0816 EXT 564
เพาเวอร์มอลล์ สาขา เอ็มโพเรียม		 02-269-1000 EXT 1327
เพาเวอร์มอลล์ สาขา พารากอน		 02-690-1000 EXT 1171, 1172
เพาเวอร์มอลล์ สาขา ท่าพระ			 02-454-0061
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางแค			 02-487-1000 EXT 159, 164
เพาเวอร์มอลล์ สาขา งามวงศ์วาน		 02-555-1000 EXT 241, 270
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางกะปิ			 02-739-1000 EXT 127, 178

PENKHUN Co., Ltd.
988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong,
Klong Toei, Bangkok 10110
Tel: +66 2391 0180  
Fax: +66 2381 3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพ
ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน			 02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์			 02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า		 02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา 		 02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอร์แลนด์		 02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา สุขุมวิท			 02-391-0180
ศูนย์บริการ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต		 02-958-5075
ศูนย์บริการ สาขา เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์		 02-863-8594
ศูนย์บริการ สาขา ตั้งฮั่วเส็ง บางลำ�ภู		 02-282-6087
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ รามคำ�แหง		 02-310-1200 EXT 1264
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ		 02-477-9490
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน		 02-550-0383
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางแค		 02-454-9153
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ		 02-363-3102
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ พารากอน		 02-610-7964
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ชิดลม		 02-793-7777 EXT 3505, 3509

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด
บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำ�กัด			 (038) 793-671, (038) 270-416
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำ�กัด จ.นครราชสีมา		 (044) 295-864-5, 081-966-7768
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำ�กัด จ.อุดรธานี		 081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำ�กัด			 (053) 405-210-1
เซ็นทรัล สาขา ลำ�ปาง			 (054) 010-748
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำ�กัด			 (055) 245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำ�กัด			 (076) 214-197-8, 089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำ�กัด จ.สงขลา		 (074) 355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำ�กัด จ.ปัตตานี		 (073) 333-447, 085-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ปราจีน จำ�กัด			 (037) 482-294, 081-702-8567
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำ�กัด			 081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำ�กัด		 (056) 220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำ�กัด			 (034) 272-201, 087-667-1774

Customer Service:
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน
elvira@penkhun.com
www.elvira.co.th
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