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บก็เดจัราก
าลวเดอลต้ดไจ์ราชน่ทแนบ้วไนุ่ฝดูดงอ่ืรคเงาวถรามาสนา่ท •

มุลคมา้ห •  ีทนัทจ็รสเนาง้ชใกาจงัลหงอ่ืรคเวัตบ็กเดัจอืรห  นอ่กงลน็ยเงอ่ืรคเ้หใอรงอ้ต
บ็กเดัจมา้ห •  นอ้รมาวคมี่ีทุถตัวอืรห่ีทน้ืพบัก้ลกใงาวอืรห

ง้หแ่ีทมอ้ลดวแพาภสนใ้วไงอ่ืรคเวัตบ็กเ •  กวดะสทเยา่ถศากาอะลแ

นุ่ฝงอรก่ีทนย่ลีปเราก
ฯทัษิรบ  ขอแนะนำา นใน้ัชงอรกวัตนย่ีลปเนา่ท้หใ  ว้ลแา่กเนจนาง้ชใกูถน้ันงอรกวัตอ่มืเ

 นใน้ัชงอรกวัตนย่ลีปเราก
งอ่ืรคเวัตกาจกออนุ่ฝงอรกดุชดอถ .1

นุ่ฝงอรกดุชกาจกออกอนน้ัชงอรกวัตดอถ .2
ๆาบเงา่ยอกอองอรกวัตบอรคนวหแดอถ .3  น้ันกาจ  กออนใน้ัชงอรกวัตดอถ

ม่หในัอนใน้ัชงอรกวัตนย่ีลปเ .4  มิดเงัดา้ขเบัลกงอรกวัตบอรคนวหแ่สใะลแ
ปไา้ขเบัลกกอนน้ัชงอรกวัต่สใ .5

งอ่ืรคเวัตนใา้ขเบัลกนุ่ฝงอรกดุชบอกะรป .6
:ุตหเยามห  งอ้ตกูถงา่ยอนอตน้ัขมาตงอรกดุช่สใบอกะรปรวค

มอล้ดวแง่สิลแูดราก
์ฑณัภติลผงอขนาง้ชใรากุยาอดมหอ่มืเ  ำทงอ้ตะจ า น่ือทภเะรปะยขกาจกออกยแราก  น้ันงัด  ำนรากดัจงอ้ต้ชใู้ผ า

้ีนทภเะรป์ฑณัภติลผ  ำก่ีทนาถสงัยปไง่ส า า้ฟฟไ้ชใงอ่ืรคเทภเะรปะยขดัจ  ำจดัจู้ผงัยปไบัลกง่สอืรห า ยา่นห  อ่ืพเ
มสะามหเงา่ยอรากดัจรากนุนสบันส

นางงลัพดยัหะรปราก
นานาลวเน็ปเนุ่ฝดูดงอื่รคเ้ชใ้ดไ่มไนา่ทกาห  นา้บฟไบยีสเา้ตเกาจกออา้ฟฟไงลปแอ้มหดอถรวค  นางงัลพดัยหะรปอื่พเ

การกำา ำ้ซจุะรปดัอทถเะรป่ีรอตเตบแดจั า )yrettaB elbaegrahceR( ้ดไ่มหใ
งอ่ืรคเวัตนใู่ยอบอกะรป่ีท่ีรอตเตบแ  ำ้ซุจะรปดัอ่ีท่ีรอตเตบแน็ปเ า ้ดไม่หใ  (Rechargeable Battery) ประเภท

์ดรดไฮไลัทมเ-ลิกเกิน  (NiMH) ำทถรามาส่ีทงา่ยองาบราสมี า มอ้ลดวแง่ิสยาล  ำทอืรหง้ิทกูถกาห า ีธิวกูถม่ไยาล  
้ีน่ีรอตเตบแ  ดิบเะระจ  นอ้รมาวคนดโอ่มืเ  ฟไอืรห

้ีนทภเะรป่ีรอตเตบแง้ิทราก  งอ่ืรคเวัตกาจกออ่ีรอตเตบแดอถ้หใ  และนำา มสะามหเงา่ยอง่ิทปไ่ีรอตเตบแ  โดย
จำา นอ่กดมหกออ้ีน่ีรอตเตบแนใู่ยอ่ีทุจะรป้หใน็ปเ  ำทถรามาสนา่ท า ้ีนงัดีธิวยดโ้ดไ

ว้ไงา้คงอื่รคเ์ชทิวสดิปเ .1  งอเปไดุยหงอื่รคเนจ  กอองอื่รคเงอขงา่ลนา้ดู่ยอี่ทูรกสดอถงึจว้ลแ  งอื่รคเวัตดิปเอื่พเ  (Fig.17) 
น้สเะลีท่ีรอตเตบแบักา้ขเอ่ต่ีทฟไยาสดัต .2  กออ่ีรอตเตบแดอถอ่ืพเ  (Fig.18)

 (Fig.17)  (Fig.18)
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าหญัปขไก้แราก
นุ่ฝดูดงอ่ืรคเบักน้ึขดิกเจาอง่ึซปไว่ัทาหญัปปุรสรากอืค้ีนนว่สนใ  Wet & Dry 2 ้ีนนุ่ร  ำทนา่อาณุรก า จใา้ขเมาวค  

ๆน่ือนว่สนใมิตเม่ิพเดยีอเะลยาราหะลแ  

าหญัป ขไก้แงาทวนแ

ำ่ต่ีรอตเตบแนางงัลพ า ฟไจ์ราช้หใ

ำทม่ไงอ่ืรคเ างาน
นา้บฟไบยีสเา้ตเบักา้ขเบยีสเี่ทา้ฟฟไงลปแอ้มหบอสจวรต  จ์ราชน่ทแะลแ  

น่นแ้หใบยีสเรวค
ต์นยถรนใ้ชใกาห  น่นแ้หใี่รหุบดุจี่ทบักา้ขเบยีสเรวคถรนใจ์ราชยาสบอสจวรต

ู่ยอดิปเงัยะจจาอนุ่ฝดูดงอ่ืรคเ์ชทิวส  ์ชทิวสดิป้หใ  ง้ัรคกีอฟไจ์ราชะลแ

ำทม่ไจ์ราชฟไณาญญัส างาน นา้บฟไบยีสเา้ตเบักา้ขเบยีสเี่ทา้ฟฟไงลปแอ้มหบอสจวรต  จ์ราชน่ทแะลแ  
น่นแ้หใบยีสเรวค  ่ยูอ์ชทิวสดิปรวคนุ่ฝดูดงอื่รคเี่ทะณขนใ

ทินส่มไบอกะรปงัยะจจาองอื่รคเา้นหนา้ดบอรคาฝ

ำทม่ไนุ่ฝดูดงอ่ืรคเ างาน ม็ตเะจจาอนุ่ฝกัก่ีท  ำทอ่ืพเกออนุ่ฝทเ้หใ าความสะอาด

นัตดุอจาอนุ่ฝงอรกดุช  ำท้หใ า นในั้ชงอรกวัตดาอะสมาวค  กอนนั้ชงอรกวัตะลแ  
อ้ขวัหูด(  ‘การทำาความสะอาด’)

ม็ตเะจจาอบอรคาฝนในุ่ฝกักี่ท  ำทงึจว้ลแดมห้หใกออนุ่ฝทเ้หใ าความสะอาด

งอ่ืรคเวัตกาจกออว่ัรนุ่ฝ น่นแม่ไบอกะรปกูถะจจาอนุ่ฝกัก่ีท/บอรคาฝ  ทำา ำทม่ไงอ่ืรคเ้หใ างาน 
ทินส้หใง้ัรคกีอม่หใบอกะรปะลแกออดอถงอล

ทินส่มไจาองอรกดุชบอกะรปราก  ทินส้หใงั้รคกีอ่มหใบอกะรปะลแกออดอถ้หใ

ม็ตเะจจาอบอรคาฝนในุ่ฝกักี่ท  ำทงึจว้ลแดมห้หใกออนุ่ฝทเ้หใ าความสะอาด

ๆนั้นอ่ตวัหนในัตดุองิ่สีมจาอ  ำท้หใ า มิรสเ์ณรกปุอกาจกออนัตดุองิ่สดาอะสมาวคำทม่ไนุ่ฝดูดงอ่ืรคเ างาน บอกะรปอ่มืเ
มิรสเ์ณรกปุอบักา้ขเ  ๆงา่ตอ่ตวัห

นัตดุอจาอนุ่ฝงอรกดุช  ำท้หใ า นในั้ชงอรกวัตดาอะสมาวค  กอนนั้ชงอรกวัตะลแ  
อ้ขวัหูด(  ‘การทำาความสะอาด’)

ู่ยอกยีปเงคงัยวิผน้ืพ  รากมี้ดไา่วม้แงึถ
ว้ลแปไกออวลหเงอขดูด

ำสอ่ตวัห า วลหเงอขดูดบัรห  (1) า้นหนา้ดา้ขเบอกะรปกูถ้ดไม่ไงัยะจจาอ
งอ่ืรคเวัตงอข  ำสอ่ตวัห้ชใ้หใ า วลหเงอขดูดบัรห  ง้ัรคกุทวลหเงอขดูดอ่ืพเ

ธิีวกูถ่มไงัยะจจาออ่ตวัหอ่ทยาลปดรจราก  นื้พกาจงั้ตวนแนในุ่ฝดูดงอื่รคเอืถ้หใ
ประมาณ 30 องศา งลี้ชอ่ทยาลป้หใ  ำทรากงอ้ตี่ทวิผนื้พี่ทะตแ าความสะอาด

่ยูอกยีปเงัยะจจาองอรกดุช  ำทงา้ลกาจงัลห า กอนนั้ชงั้ทงอรกวัตดาอะสมาวค
นใน้ัชะลแ  ทินสง้หแ้หใกาตรวค  ง้ัรคกีองอรกดุชบักา้ขเบอกะรปนอ่ก

งอ่ืรคเวัตกาจกออว่ัรวลหเงอข

งอืรคเวัตนใา้ขเงอรกดุช่สใบอกะรป้ดไม่ไงัยะจจาอนา่ท  ง้ัรคกุทงัวะร้หใ  
นาง้ชใรากนอ่ก  า่วจใ่นแงอ้ต  ่ทีน็ปเา้ขเงอรกดุชบอกะรปรากีม้ดไงอื่รคเนใ
ว้ลแยอ้รบยีรเ

ีดอพม่ไอืรหงอ้ตกูถม่ไงอ่ืรคเวัตนใปไา้ขเ่สใบอกะรปกูถะจจาองอรกดุช  
บอสจวรต้หใ  ีดอพ้หใม่หใปไา้ขเ่สใบอกะรปอืรห

วลหเงอข/นุ่ฝบ็กเงอ่ชนใวลหเงอขณามิรป  ดุสงูสบัดะรวนแนิกเกามณามิรปีม  
บนฝาครอบ เทของเหลวออกใหหมด และทำาความสะอาดใหแหงสนิท

ง้ัรคกุทงัวะรรวค  กามณามิรปมีบอรคาฝนใวลหเงอขณามิรป้หใมา้ห
ำก่ีทดุสงูส์ฑณกเนิกเ าหนดไว
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 า้ฟฟไ้ชใงอ่ืรคเทภเะรปะยขบักรากดัจราก

บยีบเะรฎกมาต  2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ยว้ดา่วง่ึซ
์สกินอรทก็ลเิอะลแา้ฟฟไ์ฑณัภติลผงอขกาซษศเ  ะยขงัถบัททาบกาก์ณษกัลญัส

ๆน้ัน์ฑณัภติลผนบงดสแ่ีท  งอ้ตะจ์ฑณัภติลผงอข้ชใรากุยาอดมหอ่มืเงึถงดสแะจ
ทำ น่ือทภเะรปะยขกาจกออกยแรากา  น้ันงัด  นรากดัจงอ้ต้ชใู้ผ ำ ทภเะรป์ฑณัภติลผา

ก่ีทนาถสงัยปไง่ส้ีน ำ า้ฟฟไ้ชใงอ่ืรคเทภเะรปะยขดัจา  จดัจู้ผงัยปไบัลกง่สอืรห ำ ยา่นหา  
นรากดิกเ้หใอ่ืพเ ำ ม่หใ้ชใามบัลกา  )ลิคเซไีร(  มสะามหเงา่ยอรากดัจรากนุนสบันสะลแ

มอ้ลดวแง่ิสอ่ต  พาภขุสะลแมอ้ลดวแง่ิสอ่ตยีสเลผดิกเ้หใอ่กรากงย่ีลเกีลหอ่ืพเ  
ก้ชใู้ผกาห ำ นจาอยามหฎกดิผงา่ยอ์ฑณัภติลผดัจา ำ ้ดไยามหฎกงาทษทโงลกูถรากู่สปไา

า้คนสินกัะรปบัรรากขไนอ่งืเ
ฯทัษิรบ •  า่ริวลอเนุ่ฝดูดงอ่ืรคเพาภณุคนักะรปบัรอข  นุ่ร  Wet & Dry 2 สำา นอืรเวัรคนในาง้ชใรากบัรห       

าลวเะยะรน็ปเ  1 ป อ้ืซนา่ท่ีทนัว่ตแง้ัตบัน  ้ีนงัดนักะรปบัรรากขไนอ่ืงเมียดโ
นว่สน้ิชงึถมวรม่ไ้ีนนักะรปบัรราก •  ิตกปมาตนาง้ชใรากกาจงอ่ืนเอรหกึส่ีท่ลหไะออืรห

ฯทัษิรบ •  ีทนัทนักะรปบัรรากกิลเกยะจ  ฯทัษิรบงอขมอ่ซรากิรบ์ยนูศ่ชใมิ่ีทน่ือู้ผยดโมอ่ซกูถา้คนิสกาห        
ำบะลแ้ชใ้ดไมิ้ชใู้ผกาหะลแ า ำคมาตงอ้ตกูถงา่ยอา้คนิสงุร าแนะนำา ้ีนม่ลเนาง้ชใรากอมืู่คนใ

ีทนัทกิลเกยกูถะจนักะรปบัรราก •  ำน้ชใู้ผกาห า ์ยชิณาพงิชเนใ้ชใปไา้คนิส
ฯทัษิรบ •  ำชม่ไอ้ืซา่ชเู้ผอืรหอ้ืซู้ผ่ีทีณรกนใพาภณุคนักะรปบัรม่ไะจ่ีทิธทิสนวงส า า้คนิสา่คะร  อ้ืซา่ชเา่ค      

รากิรบา่คอืรห  ำชรากนใขไนอ่ืงเดิผอืรห า ฯทัษิรบบัก้วไงลกต่ีทนิงเะร
้ีนนักะรปบัรราก •  ยาหยีสเกัหกตแรากงึถมวรม่ไ  ุตหเิตับุอกาจงอ่ืนเอรหกึสอืรห  ยัภิตับุอ  และการโจรกรรม  
า้คนิสบักน้ึขดิกเ่ีท

า้คนิสบักมอ้รพปไ้หใ้ดไ่ทีพาภณุคนักะรปบัรรตับมาตงอื่รคเขลเยามหุบะรี่ทา้คนิสะาพฉเ้ดไ้ชใ้นีนักะรปบัรราก •
พาภณุคนักะรปบัรรากนใิธทิสอ่ืพเ •  ำนงอ้ตา้คกูล า ฯทัษิรบงอข่ีทา้นหา้จเอ่ตงดสแพาภณุคนักะรปบัรรตับ    

ง้ัรคกุทรากิรบบัรา้ขเอ่มืเ
งอ้ขดัขดิกเา้คนิสอ่มืเ •  ำนรวคนา่ท า มอ่ซจวรตา้ขเ  ณ ฯทัษิรบงอขมอ่ซรากิรบ์ยนูศ  

ำจนทแวัตอืรห า นา่ทนา้บ้ลกใยา่นห



      

       

     

  

   

(contact us)

988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong, 

Klong Toei, Bangkok 10110

Tel: +66 2391 0180  

Fax: +66 2381 3874

12




