คําแนะนําทางด้ านความปลอดภัยทีสํ าคัญ





รายการต่อไปนีคือความเสี ยงของการเกิดความเสี ยหายหรื อบางเจ็บ, ทีคาดว่าจะเกิดขึนกับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ในทางทีผิด รายการเหล่านีถูกจําแนกออกเป็ นไฟฟ้ าลัดวงจร, การเกิดอัคคีภยั และความเสี ยหาย
ต่อผลิตภัณฑ์
คําแนะนําต่อไปนีเป็ นข้อพึงระมัดระวังทีต้องปฏิบตั ิตามก่อนทีจะใช้งานผลิตภัณฑ์, เพือลดความเสี ยงของ
การเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้ าลัดวงจร, การบาดเจ็บหรื อความเสี ยหายประเภทอืนใด

ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
ไฟฟ้า
ตรวจดูวา่ หม้อแปลงหรื อสายไฟทีให้มาพร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์นนได้
ั รับความเสี ยหายหรื อไม่
* ความเสี ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรื อไฟฟ้ าลัดวงจร
-

เมือผูใ้ ช้งานต้องการชาร์ จผลิตภัณฑ์ ควรหลีกเลียง
ชาร์ จผลิตภัณฑ์หลายชินพร้อมกันจากเต้าจ่ายไฟเดียวกัน
* ความเสี ยงต่อการเกิดภาวะความร้อนขึนสู งเกินหรื อ
ความเสี ยงต่อการเกิดไฟไหม้
-

อย่าดึงสายไฟด้วยแรงทีมากเกินไป
* ความเสี ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรื อไฟฟ้ าลัดวงจร

ไฟฟ้า
อย่าต่อ/ถอดปลัก เมือมือเปี ยก
* ความเสี ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร

อย่าใช้หม้อแปลงอืนใดนอกเหนือจากทีให้มา
* ความเสี ยงต่อการเกิดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์หรื อ
ไฟไหม้
* เมือชาร์ จ, ไฟทีแบตเตอรี จะเปลียนเป็ นสี แดง

ผลิตภัณฑ์จะไม่ทาํ งานเมือแบตเตอรี กําลังถูกชาร์ จ
* แบตเตอรี จะต้องได้รับการชาร์ จประจุถึงระดับหนึ ง
ก่อนที Auto visจะสามารถทํางานได้
ผลิตภัณฑ์นีไม่กนั นํา ผูใ้ ช้งานไม่ควรนําผลิตภัณฑ์จุ่ม
ในนําหรื อฉี ดนําลงบนตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง
* ความเสี ยงทีจะเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร, ไฟไหม้หรื อความ
เสี ยหาย

เงือนไขการไม่ รับประกัน
เมือใช้ งานผลิตภัณฑ์
อย่าเหยียบหรื อยืนบนเครื อง
* ความเสี ยงทีจะเกิดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์

อย่าพยายามถอดชินส่ วน, ซ่อมแซม, หรื อปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์
* ความเสี ยงทีจะเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร, ไฟไหม้หรื อความ
เสี ยหาย
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เพือการอืนนอกจากการทําความสะอาด
* ความเสี ยงของการเกิ ดความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์

หากผลิตภัณฑ์ส่งเสี ยงดังผิดปกติ, ส่ งกลินหรื อควัน, ปิ ด
เครื องและถอดแบตเตอรี ออกในทันที และโทรหาฝ่ าย
บริ การลูกค้า
* การใช้งานต่อไปอาจจะส่ งผลให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร,
ไฟไหม้หรื อความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์ได้
อย่าใช้ทินเนอร์ หรื อเบนซิ นในการทําความสะอาด
ผลิตภัณฑ์
* อาจทําให้เกิดการเปลียนสี หรื อความเสี ยหายต่อพืนผิว
ของผลิตภัณฑ์
อย่าให้เครื องเข้าใกล้มีด, กรรไกร, ตะเกียบหรื อวัสดุมี
คมอืนใดในระหว่างการใช้เครื อง
* ความเสี ยงต่อความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์

เก็บให้พน้ มือเด็ก, และอย่าให้เด็กใช้งานเครื องแต่เพียง
ลําพัง
* ความเสี ยงทีจะเกิดการบาดเจ็บหรื อความเสี ยหายต่อ
ผลิตภัณฑ์
อย่าเก็บเครื องไว้ใกล้แหล่งกําเนิดความร้อน อย่างเช่น
เตาอบหรื อเทียน
* ความเสี ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรื อไฟฟ้ าลัดวงจร
ความเสี ยงทีสายไฟจะหลอมละลาย
กําจัดขยะหรื อสิ งกีดขวางชิ นใหญ่ก่อนทีจะใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์เพือการขัดหรื อถูเท่านัน
่ ายในเครื องได้
* วัตถุอาจจะเข้าไปติดอยูภ
อย่าทําเครื องหล่นหรื อมีของแข็งกระแทกเครื อง
* ความเสี ยงต่อความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์

อย่าแกะ,แคะหรื อ สอดใส่ วสั ดุอืนใดเข้าไปในตัวเครื อง
* ความเสี ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจรหรื อ
ความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์

เมือหม้อแปลงหรื อสายไฟได้รับความเสี ยหาย, ให้ปิด
เครื องในทันทีแล้วโทรแจ้งฝ่ ายบริ การลูกค้า
* ความเสี ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร, ไฟไหม้หรื อ
ความเสี ยหายต่อผลิตภัณฑ์

นอกเหนือการรับประกันผลิตภัณฑ์ และไม่ ถือว่ ามีความบกพร่ องหากว่ า
 ผูใ้ ช้งานไม่อ่านคู่มือผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดถีถ้วน
 ผลิตภัณฑ์มีการประกอบเครื องหลังจากการส่ งมอบ
ั เกิดขึนจากการใช้งานร่ วมกับชิ นส่ วนของบริ ษทั อืน
 การทํางานผิดปกติอน
ความเสี ยหายอันเกิดขึนจากการใช้ งานอย่ างไม่ ถูกต้ องโดยลูกค้ า
 การตังค่าแรงดันไฟฟ้ าทีผิดในระหว่างการชาร์ จ
 ความเสี ยหายอันเกิดขึนจากการทําผลิตภัณฑ์ตกหรื อได้รับแรงกระแทกอย่างรุ นแรง
่ ายใต้การชีนําโดยAuto vis
 การซ่ อมแซมอันกระทําโดยบุคคลผูไ้ ม่ได้รับอนุ ญาตหรื อไม่อยูภ
 การไม่ปฏิบตั ิตาม “คําแนะนําความปลอดภัยทีสําคัญ” ภายในคู่มือผลิตภัณฑ์
สาเหตุอนๆ
ื
 ความเสี ยหายอันเกิดขึนจากภัยธรรมชาติ (ฟ้ าผ่า,ไฟไหม้, ความร้อนสู ง, นําท่วม ฯลฯ)
 ชินส่ วนทีสิ นอายุการใช้งาน
* การให้บริ การนันจะจํากัดต่อผลิตภัณฑ์ทีซื อภายในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านัน



ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการรับประกันจํากัดทีหนึง (1) ปี นับจากวันทีซือ
แบตเตอรี มีระยะเวลาการรับประกันจํากัดทีหก (6) เดือนนับจากวันทีซื อ

ผู้จัดจําหน่ าย
บริ ษทั วอยซ์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
ทีอยู่ 988 หมู่ 2 ซอย เทศบาลบางปู 60
ถนน สุ ขมุ วิท ตําบล ท้ายบ้าน อําเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณี ย ์ 10280
Website : www.voicecorp.co.th

ฝ่ ายผลิตภัณฑ์ และบริ การลูกค้ า
วันธรรมดา 09.00 – 17.00
(ปิ ดวันเสาร์ , อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 02-701-2955,0819222834

