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á¹Ð¹Ó¼ÅÔµÀÑ³±� 

iTrainer à¤Ã×่Í§ÊÒ¸Ôµ¡ÒÃãª�à¤Ã×่Í§¡ÃÐµØ¡ä¿¿�ÒËÑÇã¨ÍÑµâ¹ÁÑµÔ 

¤Ø³ÊÁºÑµÔ 
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§ ¶Ù¡ÍÍ¡áººÁÒà¾×่Íãª�ã¹àËµØ¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹ 
·Õ่µ�Í§ãª�AED à¾×่Íª�ÇÂàËÅ×ÍªÕÇÔµ ¼Ù�Í×่¹ 
à¤Ã×่Í§ÊÒ¸Ôµ¹Õ้ ÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§ãË�àÅ×Í¡ËÅÒ¡ËÅÒÂ 
à¾×่ÍãË�à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ø�¹à¤Âã¹¡ÒÃãª�AED áÅÐ½�¡ ª�ÇÂàËÅ×ÍáÅÐ»��ÁËÑÇã¨ ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ã¹ ¡Ã³Õ
µ�Í§ª�ÇÂàËÅ×Í¼Ù�»�ÇÂ©Ø¡à©Ô¹ 

iTrainer ÊÒÁÒÃ¶ÅÍ¡àÅÕÂ¹áºº¡ÒÃª็Í¡ â´ÂäÁ�ä´�»Å�ÍÂ 
¡ÃÐáÊä¿áÃ§ÊÙ§¨ÃÔ§ à¾×่Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢³Ð¡ÒÃ½�¡ÊÍ¹ 

á¹Ð¹Ó : ¡�Í¹·Õ่¨Ð½�¡ãª�AED ¢Í§¨ÃÔ§ ¼Ù�àÃÕÂ¹¤ÇÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ µÒÁ¢Ñ้¹µÍ¹¢Í§à¤Ã×่Í§ãË�ä´�
ÍÂ�Ò§ªÓ¹Ò â´Â¡ÒÃãª� iTrainer ¡�Í¹ à¾×่ÍãË�à¡Ô´¤ÇÒÁªÓ¹Ò ã¹¡ÒÃ½�¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·Ó 
¿��¹¤×¹ªÕ¾¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ ä´�ÍÂ�Ò§àËÁÒÐÊÁµÒÁ ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ¡Ù�ªÕ¾¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹  

¡ÒÃ»ÃÑºÀÒÉÒ 

àÊÕÂº¡ÒÃ�´ à¾×่ÍµÔ´µÑ้§ÀÒÉÒ 

¼Ù�ãª�ÊÒÁÒÃ¶«×้Í¡ÒÃ�´ÀÒÉÒà¾Ô่ÁàµÔÁä´�µÒÁµ�Í§¡ÒÃ àª�¹ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ,Êà»¹,ÍÔµÒàÅÕÂ¹, ÀÒÉÒ
´Ñµª� áÅÐ¨ÐÁÕ¡ÒÃ�´ãËÁ� àÁ×่ÍÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§»ÃÑº»ÃØ§ ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃª�ÇÂªÕÇÔµ·Õ่à»ÅÕ่Â¹ä»  
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แนะนําได้ภาพรวม 
ÊÔ¹¤�Ò»ÃÐ¡Íº´�ÇÂ: 
µÑÇà¤Ã×่Í§,¡ÒÃ�´àÊÕÂº,training padsÁ¤Ù�Á×Í. 

ตัวเครื่องประกอบด้วย 
1. »Ø�Áà»�́ »�́  ¡´Ë¹Ö่§¤ÃÑ้§à¾×่Íà»�́ à¤Ã×่Í§ áÅÐ¡´ÍÕ¡¤ÃÑ้§à¾×่Í»�́ à¤Ã×่Í§ 
2. Pads connector socket  ÊÓËÃÑºàÊÕÂº training pad connector 
3. »Ø�ÁàÅ×Í¡ scenario /up ÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§ãË�àÅ×Í¡¨Ò¡ 0-9 
4. »Ø�ÁàÅ×Í¡ scenario /down ÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§ãË�àÅ×Í¡¨Ò¡ 9-0 
5. »Ø�Á»ÃÑºàÊÕÂ§ 
6. »Ø�Áª็Í¤ »Ø�Á¹Õ้¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔºä¿àÁ×่Íà¤Ã×่Í§¾Ã�ÍÁÊÓËÃÑº¡ÒÃª็Í¤ä¿¿�Ò 
7. àµ�ÒàÊÕÂºä¿DC à¾×่Í»Å�ÍÂä¿ä»ãª�¡Ñºà¤Ã×่Í§â´ÂµÃ§ ¤ÇÃãª�¡Ñºä¿DC 4.5V/300mA 
8. ª�Í§ àÊÕÂºËÙ¿�§ ÊÒÁÒÃ¶µ�ÍÅÓâ¾§àÊÕÂ§à¢�Ò¡Ñºà¤Ã×่Í§AED Trainer ä´� 
9. »Ø�Á ËÂØ´¾Ñ¡/àÅ�¹ »Ø�ÁËÂØ´¾Ñ¡¨ÐËÂØ´¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ¢Í§à¤Ã×่Í§ªÑ่Ç¤ÃÒÇ ¡´¤ÃÑ้§áÃ¡à¾×่Í
ËÂØ´¾Ñ¡ áÅÐ¡´ÍÕ¡¤ÃÑ้§à¾×่ÍàÅ�¹µ�Í 
10. »Ø�ÁàÅ×Í¡ÀÒÉÒä·Â áÅÐÍÑ§¡ÄÉ ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ÀÒÉÒä´�â´Â¡ÒÃàÅ×่Í¹ÊÇÔµª� â´Â¨Ð»ÃÒ¡¯

ÊÑÅÑ¡É³� “ ”ËÃ×Í “ ” ¢Ö้¹·Õ่Ë¹�Ò¨Í LED  
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เครื่องจะทําการปดิอัตโนมัติ ในกรณี 
1. ËÅÑ§ scenario ·Õ่10 ¶�ÒäÁ�ÁÕ¤ÓÊÑ่§µ�Íä»ËÅÑ§¡ÒÃ ·Ó cpr5 cycle à¤Ã×่Í§¨Ð»�́ â´Â
ÍÑµâ¹ÁÑµÔ 

2. ¶�ÒàÅ×Í¡shockable áÅÐ nonshockable rhythm  áÅ�ÇäÁ�ÁÕ¤ÓÊÑ่§µ�Íä»ËÅÑ§¨Ò¡ cpr 
5 cycle ¨¹¤Ãº 2 ¹Ò·Õ 

3. áºµàµÍÃÕÍ่�Í¹ àÁ×่Í¢Ö้¹ÊÑÒ³áºµàµÍÃÕ่Í�Í¹ à¤Ã×่Í§¨Ð»�́ ÍÑµâ¹ÁÑµÔÀÒÂã¹ 10 ÇÔ¹Ò·Õ 
4. ¶�Ò¡´»Ø�Á ËÂØ´¾Ñ¡(pause) áÅ�ÇäÁ�ÁÕ¤ÓÊÑ่§µ�Íä» à¤Ã×่Í§¨Ð´ÑºàÍ§ÀÒÂã¹ 8 ¹Ò·Õ 

สินค้าประกอบด้วย: 
µÑÇà¤Ã×่Í§,¡ÒÃ�´àÊÕÂº,training padsÁ¤Ù�Á×Í. 

วิธีการใส่แบตเตอรี่ 
1) à»�́ ½Ò»�́ áºµàµÍÃÕ่ µÒÁÅÙ¡ÈÃ´Ñ§ÃÙ» 
2) ãÊ�¶�Ò¹3AA 
3)»�́ ½Ò»�́ áºµàµÍÃÕ ่
4)¤ÇÃãª�¶�Ò¹ÍÂ�Ò§´Õ à¾×่Í »�Í§¡Ñ¹»�ËÒ¨Ò¡¡ÒÃà¡Ô´áºµàµÍÃÕ่ÃÑ่Ç 
5)à»ÅÕ่Â¹¶�Ò¹ àÁ×่Í ÁÕÊÑÅÑ¡É³�áºµàµÍÃÕ่Í�Í¹ 
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ขั้นตอนการใช้งาน 
¢Ñ้¹µÍ¹·Õ่1 :à»�́ à¤Ã×่Í§ 
à»�́ à¤Ã×่Í§áÅÐàÅ×Í¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§·Õ่µ�Í§¡ÒÃ â´Â´ÙÅÓ´Ñºscenario ä´�̈ Ò¡¨ÍLED 

¤Óá¹Ð¹Ó : à¤Ã×่Í§¨Ð¢Ö้¹¨Í à»�¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÊØ´·�ÒÂ¡�Í¹¶Ù¡»�́ à¤Ã×่Í§ã¹¤ÃÑ้§¡�Í¹ 

¢Ñ้¹µÍ¹·Õ่2 : µÔ´á¼�¹á»Ð 
1) ©Õ¡«Í§ ¹Óá¼�¹á»ÐÍÍ¡ÁÒ            
2) àÊÕÂºÊÒÂ·Õ่á¼�¹á»Ð 
3) á»Ðá¼�¹·Õ่Ë¹�ÒÍ¡¢Í§ËØ�¹ 

a) ConnectorÊÕàËÅ×Í§ãª�ÊÓËÃÑºá¼�¹á»Ð¼Ù�ãË� 
b) ConnectorÊÕªÁ¾Ùãª�ÊÓËÃÑºá¼�¹á»Ðà´็¡ 

4) ËÅÑ§µÔ´á¼�¹àÃÕÂºÃ�ÍÂãË�àÊÕÂºconnector ·Õ่à¤Ã×่Í§½�¡ÊÍ¹µÃ§µÓáË¹�§·Õ่ÁÕä¿LEDÊÕÊ�Á 
¤Óá¹Ð¹Ó 
•  ÍÂ�Ò´Ö§ËÃ×ÍÂÖ´ÊÒÂä¿ÁÒ¡à¡Ô¹ä» 
• Ñ̈º·Õ่connector àÇÅÒµ�Í§¡ÒÃ´Ö§ÊÒÂÍÍ¡¨Ò¡à¤Ã×่Í§trainer  
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¢Ñ้¹µÍ¹·Õ่3: ·ÓµÒÁ·Õ่à¤Ã×่Í§ºÍ¡ 
àÅ×Í¡ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§ áÅÐ·ÓµÒÁ·Õ่àÊÕÂ§á¹Ð¹Ó 

แผ่นแปะหน้าอก  
 

ãª�à¾×่Í¡ÒÃ½�¡ÊÍ¹à·�Ò¹Ñ้¹ Ë�ÒÁãª�ã¹¼Ù�»�ÇÂ¨ÃÔ§ ËÃ×Í Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÃÔ§ 
 



คู่มือการใช้งาน  iTRAINER

การเก็บรักษา 
¡ÒÃà¡็ºÃÑ¡ÉÒá¼�¹á»Ð 
• à¡็º´�Ò¹·Õ่ÁÕ¡ÒÇá»ÐãË�ÊÐÍÒ´»ÃÒÈ¨Ò¡½Ø�¹ 
• ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃãª�§Ò¹ ãË�á»Ð¤×¹·Õ่á¼�¹¾ÅÒÊµÔ¡cover 
• ¶�Ò´�Ò¹·Õ่ÁÕ¡ÒÇàÃÔ่ÁµÔ´äÁ�´Õ ÅÍ§Å�Ò§á¼�¹á»Ð´�ÇÂ¹้Ó «Ñ¡2-3 ÇÔ¹Ò·Õ ¨Ò¡¹Ñ้¹»Å�ÍÂãË�áË�§ 
• ÍÂ�Ò¶Ù´�Ò¹¡ÒÇà¢�Ò¡Ñº¼�ÒËÃ×Í¡ÃÐ´ÒÉ 
• ÍÂ�Ò¶Ù´�Ò¹¡ÒÇà¢�Ò¡Ñºá»Ã§ËÃ×ÍàÅ็º 
• á¼�¹á»ÐÊÒÁÒÃ¶ãª�ä´�ËÅÒÂ¤ÃÑ้§ 
• ÍÂ�ÒÅ�Ò§á¼�¹á»Ðº�ÍÂ áÅÐË�ÒÁãª�¼§«Ñ¡¿Í¡áÅÐ¹้ÓÃ�Í¹ 
• ÍÂ�Òà¡็ºá¼�¹á»ÐäÇ�ã¹·Õ่ÁÕá´´ Ñ̈´,ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ËÃ×Íª×้¹ÁÒ¡ 

¡ÒÃà¡็ºÃÑ¡ÉÒµÑÇà¤Ã×่Í§ 
• àª็´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´µÑÇà¤Ã×่Í§à»�¹»ÃÐ¨Ó 
• ËÅÑ§¨Ò¡»�́ »Ø�Ápower ãË�́ Ö§pad connector ÍÍ¡¨Ò¡µÑÇà¤Ã×่Í§´�ÇÂ 
• ¶�ÒµÑÇà¤Ã×่Í§Ê¡»Ã¡ ãª�¼�ÒªØº¹้Ó¼§«Ñ¡¿Í¡ ºÕºãË�ËÁÒ´æ áÅÐ¤�ÍÂæàª็´ÍÂ�Ò§¹Ø�Á¹ÇÅ áÅÐ
¶�Ò¨Óà»�¹ÍÒ¨àª็´´�ÇÂ¼�ÒªØºáÍÅ¡ÍÎÍÅ�(à¢�Á¢�¹ÊÙ§ÊØ´75%) 

• ÍÂ�Òãª�ÊÒÃ¡Ñ´¡Ã�Í¹ ã¹¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ 
• ÍÂ�Ò Ø̈�Áà¤Ã×่Í§trainer Å§ä»ã¹¹้Ó ãË�ãª�á¤�¼�ÒªØº¹้ÓÂÒàª็´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ 

¢�ÍÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃà¡็ºÃÑ¡ÉÒ 
• ÍÂ�Òà¡็ºäÇ�ã¡Å�ÊÒÃ·Õ่µÔ´ä¿ËÃ×Í¹้ÓÁÑ¹àº¹«Ô¹ 
• ÍÂ�Òà¡็ºäÇ�ã¹ºÃÔàÇ³·Õ่ÁÕá´´ Ñ̈´,ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§,¤ÇÒÁª×้¹ÊÙ§ ËÃ×Í ã¹ºÃÔàÇ³·Õ่ÁÕ½Ø�¹/á¡�Ê
¡Ñ´¡Ã�Í¹ 

• à¡็ºµÑÇà¤Ã×่Í§,á¼�¹á»Ð áÅÐÊÒÂä¿áÅÐ¤Ù�Á×ÍÇÔ¸Õ¡ÒÃãª� äÇ�ã¹¡Å�Í§ 
• ¶�ÒäÁ�» Ô̄ºÑµÔµÒÁ·Õ¤่Ù�Á×Íá¹Ð¹Ó ÍÒ¨ÁÕ¼ÅµÍ¹à¤ÅÁ»ÃÐ¡Ñ¹ 
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§·Ñ้§ËÁ´ 

ÅÓ´Ñº·Õ่ ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ ¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

0 ËÑÇã¨ÊÑ่¹¾ÃÔ้Ç µ�Í§ª็Í¤ 1 ¤ÃÑ้§ ª็Í¤ä´� 1 ¤ÃÑ้§ ¨Ò¡¹Ñ้¹ äÁ�µ�Í§ª็Í¤ 

1 ËÑÇã¨ÊÑ่¹¾ÃÔ้Ç µ�Í§ ª็Í¤ ËÅÒÂ¤ÃÑ้§ ª็Í¤ä´� 4 ¤ÃÑ้§¨Ò¡¹Ñ้¹ äÁ�µ�Í§ª็Í¤

2 µÔ´á¼�¹á»ÐäÁ�á¹ºË¹�ÒÍ¡

A. µÔ´á¼�¹á»ÐãË�á¹�¹ 
B. ª็Í¤ 1 ¤ÃÑ้§ 
C. äÁ�µ�Í§ª็Í¤ 

3 ËÑÇã¨ÊÑ่¹¾Ã้ÔÇµ�Í§ ª็Í¤ 2 ¤ÃÑ้§
ª็Í¤ä´� 2 ¤ÃÑ้§ ¨Ò¡¹Ñ้¹ äÁ�µ�Í§
ª็Í¤ 

4 ËÑÇã¨ËÂØ¶àµ�¹ áºº ª็Í¤ äÁ�ä´� äÁ�µ�Í§ª็Í¤ ·Ø¡¤ÃÑ้§ 

5 ËÑÇã¨ÊÑ่¹¾Ã้ÔÇµ�Í§ ª็Í¤ 2 ¤ÃÑ้§
ª็Í¤ä´� 2 ¤ÃÑ้§ ¨Ò¡¹Ñ้¹ äÁ�µ�Í§
ª็Í¤ 

6 ËÑÇã¨ÊÑ่¹¾Ã้ÔÇµ�Í§ ª็Í¤ 3 ¤ÃÑ้§
ª็Í¤ä´� 3 ¤ÃÑ้§ ¨Ò¡¹Ñ้¹ äÁ�µ�Í§
ª็Í¤ 

7 ¢Ñ้ÇäÁ�á¹�¹ ËÃ×Í äÁ�ä´�àÊÕÂº¢Ñ้Ç  
A. àÊÕÂº¢Ñ้ÇãË�á¹�¹ 
B. ª็Í¤ 1 ¤ÃÑ้§ 
C. äÁ�µ�Í§ª็Í¤

8 ËÑÇã¨ÊÑ่¹¾ÃÔ้Ç µ�Í§ ª็Í¤µÅÍ´ ª็Í¤·Ø¡¤ÃÑ้§

9 ¾º¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊµÑÇ¼Ù�»�ÇÂ áºµàµÍÃÕ่µ่Ó
A. ÍÂ�ÒáµÐµÑÇ¼Ù�»�ÇÂ 
B. ª็Í¤ 1 ¤ÃÑ้§ 
C. äÁ�µ�Í§ª็Í¤
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ข้อมูลการรับประกันสินค้า
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ใบรับประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของเจี่ยรักษา และการใช้งาน

ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อท่านนำอุปกรณ์ไป

ยังศูนย์บริการแต่งตั้งของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการของบริษัทฯ เองโดยตรง 
3. โดยภายใน 5 วันทำการ จะส่งอุปกรณ์สำรองไปให้ก่อน จนกว่าซ่อมอุปกรณ์เก่าเรียบร้อยแล้ว
4. กรุณามารับอุปกรณ์ คืนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับอุปกรณ์  มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯถือว่ายินยอม

บริจาคอุปกรณ์ให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
5. ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่ตรวจรับอุปกรณ์
6. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้

6.1.ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ 
การตกหล่น ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

6.2.ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัท

6.3.ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความ
เสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ

6.4.การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical 
Replacement Part) 

6.5.การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง 
เลข serial number จางลงหรือหายไป

7.  บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ บริษัทฯ สามารถ
เลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการและค่าอะไหล่ 
1การใช้อะไหล่ปลอมและไม่ได้ขนาด หรือใช้ซ้ำ นอกจากจะทำให้การวัดค่าผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสีย
หายต่ออุปกรณ์แล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย

รายละเอียดการรับประกัน 

ชนิดของสินค้า Jia AED trainer หมายเลขเครื่อง _SerialNumber                                  

วันที่เริ่มรับประกัน                                             วันสิ้นสุดรับประกัน                                    

ชื่อผู้ซื้อ                                              ที่อยู่                                                                         

โทรศัพท์                                             Email.                                            

ซื้อจาก บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด (สำนักงานใหญ่)

*หมายเหตุ: โปรดแสดงใบรับประกันสินค้านี้ทุกครั้ง เมื่อนำสินค้าเข้ารับบริการในช่วงระยะรับประกัน

** กรุณา ส่งรูป มาที่ line @jia1669 หรือ email: JiaCpr@gmail.com

mailto:JiaCpr@gmail.com


คู่มือการใช้งาน  iTRAINER

¤Ù่Á×Í¡ÒÃ »Ñ๊ÁËÑÇã¨ CPR áÅÐ¡ÒÃãª้ AED



คู่มือการใช้งาน  iTRAINER

บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด 36/5 หมู่7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย  

โทรศัพท์ +66 24200661,090-979-1212 www.jia1669.com 
Email: jiacpr@gmail.com

http://www.jia1669.com
mailto:jiacpr@gmail.com
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	ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัท
	ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
	การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part)
	การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง เลข serial number จางลงหรือหายไป
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