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คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยค�ำเตือนและข้อควรระวังในกำรใช้งำน วิธีกำรปรับตั้งผลิตภัณฑ์และ 
วิธีกำรดูแลรักษำ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถใช้งำนผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงปลอดภัยและรักษำผลิตภัณฑ์
ให้มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน
กรุณำศึกษำวิธีกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ในคู่มือฉบับนี้อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน
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บทที่ 1 กำรใช้งำนอย่ำงปลอดภัย

●  คู่มือการใช้งานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และข้อควรระวังส�าหรับผู้ใช้งาน กรุณาศึกษาท�าความ
เข้าใจคู่มือการใช้งานนี้โดยละเอียดและปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่อาจเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์

●  ก่อนที่จะเปิด-ปิดหน้าต่าง, ประตู, บานมุ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในระยะการเปิด-ปิด จากนั้นจึง
ใช้มือจับเพื่อเปิดหรือปิดอย่างเบามือ

●  ก่อนที่จะถอดหรือปรับตั้งหน้าต่าง, ประตู, บานมุ้ง กรุณาศึกษาวิธีการจากคู่มือฉบับนี้ก่อนแล้วจึงด�าเนินการ 
ให้ถูกต้องตามขั้นตอน

●  ก่อนที่จะท�าการถอด ติดตั้งคืน หรือปรับตั้งหน้าต่าง, ประตู, บานมุ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงและค�านึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ

●  การปิดหน้าต่างและประตู ให้ปิดบานให้แนบสนิทและล็อกเสมอ หลังจากที่ใส่ล็อกแล้วให้ตรวจสอบซ�้าอีกครั้ง
เพื่อยืนยันว่าหน้าต่างหรือประตูได้ถูกล็อกเรียบร้อยแล้ว

●  ไม่แขวนหรือพิงวัตถุใดๆ ที่เป็นการเพิ่มน�า้หนักให้กับหน้าต่าง, ประตู, บานมุ้ง
●  หลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ล็อกและสกรูอาจคลายตัวหลวมได้ โปรดตรวจสอบความแน่นหนา

และแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม�่าเสมอ
●  ขณะท�าความสะอาดหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์บนที่สูง ห้ามยื่นตัวออกนอกหน้าต่าง
●  กรณีออกไปข้างนอกหรือในเวลากลางคืน ให้ปิดหน้าต่าง, ประตู และใส่ล็อกให้ครบถ้วนทั้งล็อกตัวหลักและ 

ล็อกเสริม (ล็อกเสริมมีในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
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บทที่ 2 วิธีใช้งำนและวิธีปรับตั้งผลิตภัณฑ์

1. ประตูบำนเลื่อนและหนำ้ต่ำงบำนเลื่อน
■█ผลิตภัณฑ์ประตูหน้ำต่ำง (Door & Window)

■█ชื่อเรียกอุปกรณ์ของบำนเลื่อน

ชื่อเรียกอุปกรณ์ของบานเลื่อน มีดังภาพ

ตัวกันตก (มุมมองด้านใน)

ก้านโยกล็อก

ลูกล้อ

ลูกล้อ
ลูกล้อ

ลูกล้อ

ล็อกเสริม (เฉพาะรุ่น)

ล็อก

ลูกล้อ

● หลังการถอดบานเลื่อนออกเพื่อทำความสะอาด เมื่อใส�บานเลื่อนกลับไป ต�องทำการล็อกตัวกันตกเสมอ ตัวกันตกอาจมีการหลวมได�
 เมื่อผ�านการใช�งานเป�นเวลานาน โปรดตรวจสอบและทำการปรับตั้งตามขั้นตอน “วิธีปรับตั้งตัวกันตก” ในหน�า 5 หากไม�ล็อกตัวกันตกหรือ
 ตัวกันตกไม�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�อง บานเลื่อนอาจหลุดออกจากราง ส�งผลให�เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บต�อบุคคล หรือเกิดความเสียหาย
 ต�อทรัพย�สินได��
● โปรดใช�มือจับที่บริเวณมือจับเพื่อเลื่อนเป�ด-ป�ดประตูหน�าต�างอย�างช�าๆ ระมัดระวังบุคคลที่อยู�ในบริเวณใกล��เคียงระยะการเป��ด-ป��ด 
 ระวังการเป�ด-ป�ดบานกระแทกกับบุคคลบริเวณใกล�เคียง ระวังประตูหน�าต�างหน�บมือในระหว�างการเป�ด-ป�ด

คำเตือน!
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วิธีเปิด

วิธีปิด

วิธีปรับตั้งชุดล็อกก้ำนโยก

①█ดันตัวล็อกขึ้นเพื่อปลดล็อกก้านโยก
②  จับที่ก้านโยกและปัดลงเพื่อปลดล็อก แล้วใช้มือจับที่

บริเวณมือจับเพื่อเปิดบานอย่างช้าๆ

③██จับที่บริเวณมือจับแล้วเลื่อนบานปิดอย่างช้าๆ จับที่ก้าน
โยกและปัดขึ้นเพื่อล็อกบาน

④█ดันตัวล็อกลงเพื่อล็อกก้านโยก

* ส�ำหรับรุ่นที่มีล็อกเสริม มีวิธีใช้งำนดังนี้
กดลงจุด Ⓐ เพื่อล็อก
กดลงจุด Ⓑ เพื่อปลดล็อก

☆██หากบานเลื่อนเกิดความผิดปกติ ผู้ใช้จะสามารถปรับตั้งบานได้เองตามวิธีด้านล่าง ในกรณีที่ไม่สามารถปรับตั้งได้เอง กรุณาติดต่อตัวแทนจ�าหน่าย
หรือผู้ติดตั้ง การใช้งานต่อทั้งที่บานยังมีความผิดปกติอาจท�าให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายได้

●█ ก้านโยกล็อกไม่ได้ 
กรณีเลื่อนบานปิดแล้วไม่สามารถดันก้านโยกขึ้นเพื่อท�าการล็อกได้ จะต้องท�าการปรับตั้งระยะของชุดล็อกก้านโยกและตัวรับล็อก 
คลายสกรูเพื่อปรับระยะของชุดล็อกก้านโยกและตัวรับล็อกให้อยู่ในต�าแหน่งที่ล็อกได้สะดวก จากนั้นขันสกรูคืนให้แน่น 
ชุดล็อกก้านโยก ปรับระยะขึ้นและลงในแนวดิ่งได้  
ตัวรับล็อก ปรับระยะทางซ้ายและขวาในแนวนอนได้

วิธีเปิด-ปิดบำนเลื่อน

วิธีปรับตั้งบำนเลื่อน

Ⓐ

ล็อกเสริม (เฉพาะรุ่น)

Ⓑ

■█ก้ำนโยกแบบมีตัวล็อก

ชุดล็อกก้านโยก

❸█ล็อก

ตัวล็อกก้านโยก

❷█ปลดล็อก

ก้านโยก

❶ ดันขึ้น (ปลดล็อก)

❹ ดันลง (ล็อก)

มือจับ (รุ่น P7)

●█วิธีปรับระยะของชุดล็อกก้ำนโยก
① เปิดฝาปิดสกรู 2 จุด ใช้ไขควงคลายสกรูออกเล็กน้อย
② เลื่อนชุดล็อกขึ้นลงจนอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม
③ ขันสกรูคืนให้แน่น
④ ปิดฝาสกรูกลับคืน

●█วิธีปรับระยะของตัวรับล็อก
① คลายสกรู 2 ตัวออกเพียงเล็กน้อย
②  กรณีก้านโยกลงล็อกได้ยาก ให้ปรับระยะตัวรับล็อกไปทางซ้าย 

กรณีก้านโยกลงล็อกแล้วแต่ตัวบานยังเคลื่อนที่ได้ ให้ปรับระยะตัวรับ
ล็อกไปทางขวา

③ ขันสกรูปรับตั้งคืนให้แน่น

❶ คลายสกรู
❷ ปรับระยะขึ้นลง

❸ ขันสกรูคืน

❶ คลายสกรู

❸ ขันสกรูคืน

กรณีล็อกแล้วตัวบานยัง
เคลื่อนที่ได้กรณีก้านโยกลงล็อกยาก

ตัวรับล็อก

สกรูปรับตั้ง
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การปรับตั้งตัวกันตก (มองจากด้านในห้อง)

❸

❷❶

วิธีปรับตั้งลูกล้อของบำนเลื่อน

●█กรณีเกิดช่องห่างหลังปิดล็อกบานเลื่อน ให้ปรับความสูงของลูกล้อ

①  แกะกระดุมยางที่กรอบบานด้านล่างออก  
(ไม่มีในผลิตภัณฑ์บางรุ่น) และใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรู 
ปรับระยะลูกล้อเพื่อปรับความสูงของลูกล้อ

② หลังจากปรับเสร็จแล้วให้ปิดกระดุมยางกลับคืนจุดเดิม

หากต้องการให้บานเลื่อนยกตัวสูงขึ้น ให้หมุนสกร ู
ไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
หากต้องการให้บานเลื่อนลดตัวต�่าลง ให้หมุนสกร ู
ไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา)

กระดุมยาง

เสาเกี่ยวตัวใน

ยกสูงขึ้น
ลดต่ำลง

วงกบ ตัวบาน

ช�องห�าง ลูกล�อ
ยกสูงขึ้น ลดต่ำลง

วิธีปรับตั้งตัวกันลม วิธีท�ำควำมสะอำดวงกบล่ำง (รำงเลื่อน)

●█ หลังการปรับความสูงของลูกล้อแล้ว ให้ปรับระยะของตัวกันลมที่อยู่
ด้านล่างสุดของเสาเกี่ยวตัวนอก โดยปรับลดระดับลงมาให้ตัวกันลม
อยู่ชิดกับวงกบล่าง (รางเลื่อน)

●█ กรณีมีน�้าสะสมค้างในราง ให้ใช้สายยางฉีดน�้าล้างท�าความสะอาด
เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้าง

●█ หมั่นท�าความสะอาดรางเพื่อขจัดฝุ่นสกปรกและทรายไม่ให้ตกค้าง 
ฝุ่นและทรายที่ตกค้างสะสมในรางเป็นสาเหตุให้เกิดรอยขีดข่วน
บนผิวอะลูมิเนียมได้

วิธีปรับตั้งตัวกันตก

①  ใช้ไขควงคลายสกรูของตัวกันตกไปทาง
ซ้ายเล็กน้อย (ทวนเข็มนาฬิกา)

②  ใช้ไขควงดันสกรูดังกล่าวขึ้นสุดด้านบน 
และขันสกรูกลับคืนไปทางขวา จากนั้น
ทดลองเลื่อนบานเปิด-ปิดให้พอดี ไม่ฝืด
เกินความต้องการ

③  ขันสกรูกลับคืนทางขวาให้แน่นดังเดิม

สกรูปรับตั้งของตัวกันตก

① คลายสกรูปรับระยะออก และเลื่อนตัวกันลมลง
② เมื่อตัวกันลมอยู่ชิดวงกบล่างแล้วจึงขันสกรูคืนให้แน่น

ด�านนอกห�องคลายออก

คลายสกรูปรับระยะ
เลื่อนตัวกันลมลง

ขันคืนให้แน่น

❶

เสาเกี่ยว
ตัวกันลม

เสาเกี่ยวตัวนอก

เสาเกี่ยว

ด�านนอกห�อง

ด�านในห�อง

①  ใช้แปรงที่มีขนนุ่มปัดเศษฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างในรางออก
② ใช้ส�าลีก้านเช็ดคราบสกปรกที่เหลือจนสะอาด
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① ใช้ไขควงคลายสกรูตัวกันตกของบานมุ้งออก โดยการหมุนสกรูไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) และดันตัวกันตกให้ลดระดับต�า่ลง
② หากจ�าเป็น ปรับระดับลูกล้อบานมุ้งร่วมด้วย (ดูวิธีปรับตั้ง หน้า 8)
③ ยกบานมุ้งขึ้นจากรางล่าง และถอดบานมุ้งออก
④ ใช้ไขควงคลายสกรูตัวกันตกของบานเลื่อนตัวนอกออก โดยการหมุนสกรูไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) และดันตัวกันตกให้ลดระดับต�า่ลง
⑤ ใช้ไขควงคลายสกรูตัวกันลมของบานเลื่อน เพื่อปรับระดับตัวกันลมให้สูงขึ้น (ห่างออกจากรางเลื่อน)
⑥ ใช้ทั้งสองมือจับบานเลื่อนตัวนอกแล้วยกขึ้น ดึงส่วนล่างของบานเข้าหาตัวเพื่อน�าบานออกจากวงกบ
⑦ ใช้ทั้งสองมือจับบานเลื่อนตัวในแล้วยกขึ้น ดึงส่วนล่างของบานเข้าหาตัวเพื่อน�าบานออกจากวงกบ

① ใช้ไขควงคลายสกรูตัวกันตกของบานมุ้งออก โดยการหมุนสกรูไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) และดันตัวกันตกให้ลดระดับต�า่ลง
② หากจ�าเป็น ปรับระดับลูกล้อบานมุ้งร่วมด้วย (ดูวิธีปรับตั้ง หน้า 8)
③ ยกบานมุ้งขึ้นจากรางล่าง และถอดบานมุ้งออก
④ ใช้ไขควงคลายสกรูตัวกันตกของบานเลื่อนตัวนอกออก โดยการหมุนสกรูไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) และดันตัวกันตกให้ลดระดับต�า่ลง
⑤ ใช้ไขควงคลายสกรูตัวกันลมของบานเลื่อน เพื่อปรับระดับตัวกันลมให้สูงขึ้น (ห่างออกจากรางเลื่อน)
⑥ ใช้ทั้งสองมือจับบานเลื่อนตัวในแล้วยกขึ้น ดึงส่วนล่างของบานเข้าหาตัวเพื่อน�าบานออกจากวงกบ
⑦ ใช้ทั้งสองมือจับบานเลื่อนตัวนอกแล้วยกขึ้น ดึงส่วนล่างของบานเข้าหาตัวเพื่อน�าบานออกจากวงกบ

❸ ❻ ❻ ❼ ❼

ด�านนอกห�อง

ด�านในห�อง

☆ส�าหรับบานเลื่อนที่มีน�้าหนักมาก การถอดหรือใส่กลับคืนต้องใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

การใส่บานเลื่อนกลับคืน ให้ท�าย้อนกลับขั้นตอน

ด�านนอกห�อง

ด�านในห�อง

❸ ❻ ❻ ❼
❼ ❼ *  ผลิตภัณฑ์บางรุ่น 

ต้องผลักส่วนล่าง
ของบานออกด้าน
นอกก่อนที่จะดึง
เข้าหาตัว

การใส่บานเลื่อนกลับคืน ให้ท�าย้อนกลับขั้นตอน

*

 

この面室内側

! ข�อควรระวัง
● หลังจากมีการถอดบานมุ�งออกจากรางและใส�กลับคืน จะต�องทำการปรับตั้ง

ตัวกันตกคืนเสมอ ตัวกันตกอาจเกิดการหลวมได�หลังจากการใช�งานเป�นระยะ
เวลาหน��ง ดังนั้นควรตรวจสอบและปรับตั้งให�เหมาะสมเป�นประจำ หากตัวกันตก
ไม�อยู�ในตำแหน�งเหมาะสม บานมุ�งอาจหลุดออกจากราง เป�นสาเหตุให�เกิดอุบัติเหตุ
ต�อบุคคลและความเสียหายต�อทรัพย�สินได�

● ห�ามพิงหรือดันบานมุ�งโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นม�านอาจเกิดความเสียหายหรือบานมุ�ง
อาจหลุดออกจากวงกบจนทำให�เกิดอุบัติเหตุ และให�ดูแลระวังเด็กอย�าให�เล�นบานมุ�ง

ตัวกันตก
① คลายสกรู

② เลื่อนตัวกันตกขึ้น

③ ขันสกรูคืน
 ให�แน�น ①

③

②

วิธีถอดและปรับตั้งบำนมุ้งของบำนเลื่อน

●  บานมุ้งไม่สามารถป้องกันแมลงได้อย่างสมบูรณ์ แมลงที่มีขนาดเล็กมากอาจเล็ดลอดผ่านเข้ามาภายในห้องได้
●  บานมุ้งถูกออกแบบมาให้ใช้ปิดกันแมลงด้านเดียวกับบานเลื่อนตัวใน การปิดฝั่งบานเลื่อนตัวนอกอาจมีช่องห่างเกิดขึ้นได้บ้าง

วิธีถอดบำนเลื่อนออกจำกวงกบ

วิธีถอดบำนเลื่อนจำกด้ำนในห้อง

วิธีถอดบำนเลื่อนจำกด้ำนนอกห้อง
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2. ประตูบานเลื่อนชน�ดติดตั้งชุดกุญแจ (Entrance Sliding Door)

● ขั้นตอนการใส�ล็อกด�วยดอกกุญแจจากด�านนอก

เขี้ยวชี้ลงล�าง

● ขั้นตอนการปลดล็อกด�วยดอกกุญแจจากด�านนอก

งัวะรรวคอ�ข
● สำหรับผลิตภัณฑ�รุ�นที่ติดตั้งชุดล็อกกุญแจร�วมกับล็อกก�านโยกและล็อกเสริม (P7) ผู�อยู�ฝ��งนอกห�องจะไม�สามารถใช�ดอกกุญแจเพื่อปลดล็อกก�านโยกและล็อกเสริมได�

เขี้ยวชี้ลงล�าง

■ วิธีใช�กุญแจจากด�านนอกห�อง
เสากุญแจตัวนอก

ปลดล็อก

ใส�ล็อก

■ วิธีใช�กุญแจจากด�านในห�อง
เสากุญแจตัวใน

ปลดล็อก (ดันขึ้น)

ใส�ล็อก (ดันลง)

① เสียบดอกกุญแจ
② ดันดอกกุญแจเข�าจนสุด 
 จะมีเสียงคลิกของเดือยกุญแจ
③ หมุนดอกกุญแจไปทางขวา 
 (ตามเข็มนาิกา) เพื่อใส�ล็อก
④ ปล�อยดอกกุญแจให�คืนตัวออกมา
⑤ หมุนดอกกุญแจคืนไปทางซ�าย (ตามภาพ)
⑥ ถอนดอกกุญแจออก

① เสียบดอกกุญแจ
② ดันดอกกุญแจเข�าจนสุด 
 จะมีเสียงคลิกของเดือยกุญแจ
③ หมุนดอกกุญแจไปทางซ�าย 
 (ทวนเข็มนาิกา) เพื่อปลดล็อก
④ ปล�อยดอกกุญแจให�คืนตัวออกมา
⑤ หมุนดอกกุญแจคืนไปทางขวา (ตามภาพ)
⑥ ถอนดอกกุญแจออก

ิวิธีปรับตั้งชุดล็อก

ิวิธีใช�กุญแจ

① ปลดปุ�มล็อกบานเลื่อน และเลื่อนเสากุญแจตัวในและตัวนอกให�ตรงกัน
② ใช�ไขควงหัวแฉกคลายสกรูของแป�นล็อกตัวในออกเล็กน�อย (2 จุด)
③ มองผ�านช�องตาแมวที่ปุ�มล็อกจะเห็นเดือยล็อกที่อยู�ข�างใน
④ ค�อยๆ ขยับตำแหน�งของแป�นล็อกตัวในจนเห็นเดือยล็อกอยู�ตรงกลางช�องตาแมว 
 จากนั้นจึงขันสกรูทั้ง 2 จุดคืนให�แน�นตามเดิม

* หลังการใช�งานต�อเน��องเป�นเวลานาน ตำแหน�งของชุดล็อกอาจเคลื่อนจนทำให�ไส�ล็อก
 และปลดล็อกได�ยาก ในกรณ�น��ให�ทำการปรับตั้งตำแหน�งของแป�นล็อกตัวใน
* หากปรับตำแหน�งของแป�นล็อกตัวในแล�วเดือยล็อกยังไม�ตรงตำแหน�งใน
 ช�องตาแมว ให�ปรับตำแหน�งของแป�นล็อกตัวนอกด�วยวิธีเดียวกัน
* หลังการปรับตั้งเสร็จสิ�นทุกครั้ง ให�ทดสอบใส�ล็อกและปลดล็อกจากทั้ง
 ฝ��งภายในและภายนอกห�อง

เลื่อน ซ�าย-ขวา

เสากุญแจตัวนอก

เสากุญแจตัวใน

แป�นล็อกตัวนอก

ฝ��งนอกห�อง

เล่ือน ข้ึน-ลง

ปุ�มล็อก
(ช�องตาแมว
ดูเดือยล็อก)

ฝ��งในห�อง

ไขควงแฉก

แป�นล็อกตัวใน
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วิธีปรับตั้งลูกล้อของบำนมุ้ง

วิธีปรับตั้งตัวกันตกของบำนมุ้ง

●█ หลังเสร็จสิ้นการปรับตั้งลูกล้อของบานมุ้งแล้ว ให้ตั้งตัวกันตกกลับคืน
สภาพเดิมเสมอ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

รางด�านบนของบานมุ�ง

1mm

ตัวกันตก
สกรูปรับตั้ง

ยกสูงขึ้น
หลังติดตั้ง

●█ หลังจากน�าบานมุ้งขึ้นติดตั้งแล้ว หากพบว่าเกิดช่องว่างระหว่างกรอบบานมุ้งและวงกบหน้าต่าง ให้ท�าการปรับตั้งลูกล้อของบานมุ้งด้วยวิธี
เดียวกันกับลูกล้อของบานเลื่อน (ดู “วิธีปรับตั้งลูกล้อของบานเลื่อน” ในส่วน “ประตูบานเลื่อนและหน้าต่างบานเลื่อน” ของหน้า 5)

① แกะกระดุมยางที่กรอบบานด้านล่างออก (ไม่มีในผลิตภัณฑ์บางรุ่น)  
 และใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูปรับระยะลูกล้อเพื่อปรับความสูงของลูกล้อ
② หลังจากปรับเสร็จแล้ว ให้ปิดกระดุมยางกลับคืนจุดเดิม

 หากต้องการให้ตัวบานมุ้งยกตัวสูงขึ้น .....หมุนสกรูไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
 หากต้องการให้ตัวบานมุ้งลดตัวต�่าลง......หมุนสกรูไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา)

①  ใช้ไขควงขันสกรูปรับตั้งของตัวกันตกไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา)  
เพื่อคลายสกรู

②  ใช้ไขควงดันสกรูดังกล่าวขึ้นสุดด้านบน และขันสกรูกลับคืนไปทางขวา  
จากนั้นทดลองเลื่อนบานเปิด-ปิดให้พอดี ไม่ฝืดเกินความต้องการ

③ ขันสกรูกลับคืนทางขวาให้แน่นดังเดิม

จุด A ... สกรูปรับตั้งไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา)
จุด B ... สกรูปรับตั้งไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)

A B

สูงขึ้น

ต�่าลง

① คลายสกรูของตัวกันตกที่อยู่ติดกับด้านบนสุดของกรอบบานมุ้งไปทางซ้าย
② ดันตัวกันตกลงด้านล่างจนสุด
③ จับบานมุ้งยกสูงขึ้นจากรางและถอดบานมุ้งออก

เมื่อต้องการใส่บานมุ้งกลับคืน ให้ท�าย้อนกลับขั้นตอน

วิธีถอดและปรับตั้งบำนมุ้งแบบเลื่อน

วิธีถอดบำนมุ้งออกจำกรำง
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3. หนำ้ต่ำงบำนเปิดแบบมือจับกำ้นโยก

① ใช้มือหมุนก้านขึ้นด้านบนเพื่อปลดล็อก
②  ดันบานออกด้านนอกเพื่อเปิด (ยังไม่ต้องหมุน 

ก้านมือจับกลับลงมา)

③  ใช้มือจับที่ก้านมือจับ เพื่อดึงบานกลับเข้าหาตัว 
ให้แนบกับวงกบ

④ หมุนก้านมือจับลงด้านล่างเพื่อใส่ล็อก

วิธีเปิด-ปิดหนำ้ต่ำงบำนเปิด

ข้อควรระวัง
●  กรณีที่มีลมพัดแรง ให้ปิดหน้าต่างและลงล็อกให้เรียบร้อย 

หากปิดเฉพาะตัวบานโดยไม่ลงล็อก ลมอาจกระชากให้บานเปิดและปิดเอง อันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

มือจับแบบก้านโยก

เปิด
ปิด

4. หน้ำต่ำงบำนกระทุ้งแบบมือจับก้ำนโยก

① ใช้มือหมุนก้านขึ้นด้านบนเพื่อปลดล็อก
②  ดันบานออกด้านนอกเพื่อเปิด (ยังไม่ต้องหมุน 

ก้านมือจับกลับลงมา)

③  ใช้มือจับที่ก้านมือจับ เพื่อดึงบานกลับเข้าหาตัว 
ให้แนบกับวงกบ

④ หมุนก้านมือจับลงด้านล่างเพื่อใส่ล็อก

วิธีเปิด-ปิดหนำ้ต่ำงบำนกระทุ้ง

เปิด

ปิด

มือจับแบบก้านโยก

●█การเปิดหน้าต่างเพื่อท�าความสะอาดมีขั้นตอนดังนี้

วิธีเปิดหนำ้ต่ำงบำนกระทุ้งเพื่อท�ำควำมสะอำด (เฉพำะบำงรุ่น)

*  การปิดบานให้ดึงบานเข้าหาตัวเพื่อปิด

③  แล้วดันบานออกด้านนอกจนเกิดช่องว่างด้านบนเพื่อเช็ดท�าความสะอาดกระจกด้านนอก

① เปิดหน้าต่าง

แขนบานพับ

ปุ�ม

ด�านนอกห�อง ด�านในห�อง

②  ปลดล็อกที่บานพับ โดยกดปุ่มสีขาวที่อยู่บนบานพับทั้งสองข้างซ้าย-ขวา

วิธีเปิดหนำ้ต่ำง

วิธีปิดหน้ำต่ำง

วิธีเปิดหนำ้ต่ำง

วิธีปิดหน้ำต่ำง
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5. ช่องระบำยอำกำศ (Airflow Slot)

วิธีเปิด

วิธีถอด

วิธีปิด

วิธีใส่คืน

① █ใช้ปลายนิ้วโป้งแตะที่จุดจับและดันขึ้นเพื่อเปิด ส�าหรับช่องที่
กว้างมากให้ใช้ทั้งสองมือ

・█เปิดฝาช่องระบายอากาศขึ้น และปลดล็อกบานมุ้งเพื่อน�าออก
ตามขั้นตอน ส�าหรับช่องที่กว้างมากให้ใช้ 2 มือ

②  จับที่จุดจับและดันลงเพื่อปิด ส�าหรับช่องที่กว้างมากให้ใช้ 
ทั้งสองมือ

・ ให้ท�าย้อนกลับขั้นตอนการถอดออก

วิธีเปิด-ปิดช่องระบำยอำกำศ

วิธีถอด-ใส่บำนมุ้งของช่องระบำยอำกำศ

①█ใช้ปลายนิ้วโป้งแตะที่จุดจับ ดันไปด้านนอกห้องเพื่อปลดล็อก
②  จับที่จุดจับและยกบานมุ้งขึ้น
③ น�าบานมุ้งออก

ดันข
ึ้นเพ

ื่อเป
�ด

ดันล
งเพ

ื่อป�ด

ดันไปข�างหน�า ดันขึ้น ดันมุ�งขึ้นแล�วดึงออก
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6. ประตูบำนเปิด

■█ชื่อส่วนประกอบ

วิธีเปิดประตู

วิธีปิดประตู

①██ปลดล็อกลูกบิดแล้วหมุนมือจับ

② █จับที่มือจับเพื่อปิดประตู ปิดประตูสนิทแล้วจึงใส่ล็อกที่ลูกบิด

วิธีเปิด-ปิดประตูบำนเปิด

●  ขณะเปิดและปิดประตู ที่ฝั่งบานพับจะเกิดช่องว่างระหว่างบานประตูและวงกบ ห้ามสอดนิ้วมือเข้าไปจับ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ได้  
โดยเฉพาะเด็กให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

●  ในระหว่างที่มีลมพัดแรง ให้ปิดประตูและล็อกให้เรียบร้อย ไม่ควรเปิดประตูค้างไว้เพราะลมอาจพัดประตูให้ปิดเองและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อควรระวัง

มองจากด้านนอก

มือจับ

บานพับ

วิธีปรับตั้งโช้คประตู

・█กรุณาดูรายละเอียดจากหัวข้อ “9. ประตูหน้าบ้าน” ในหน้า 18
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①█ จับที่กรอบบานเลื่อนกลางบานและกดเลื่อนบานลงด้านล่าง
จนสุดเพื่อปิด

② ใส่ล็อกที่ตัวล็อกบานเลื่อน (ดูภาพ A)

①██ปลดล็อกที่ตัวล็อกบานเลื่อน (ดูภาพ A)
②  จับที่กรอบบานเลื่อนกลางบานและเลื่อนบานขึ้นด้านบน

เพื่อเปิด

วิธีเปิด-ปิดบำนเลื่อนของประตูระบำยอำกำศ

วิธีปิด

วิธีเปิด

ข�อควรระวัง!
● จับที่กรอบบานเลื่อนกลางบาน เพื่อเลื่อนเป�ดป�ดในแนวตั้ง 
 (เลื่อนขึ้น-เป�ด, เลื่อนลง-ป�ด)
 ห�ามยื่นมือเข�าขวางทางเลื่อนของบานในระหว�างเลื่อนเป�ดป�ด 
 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบานหน�าต�างหน�บ

กรอบบานเลื่อน
กลางบาน

■█ชื่อส่วนประกอบ

7. ประตูระบำยอำกำศ (Airflow Door)
ข้อควรระวัง

●  เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เลื่อนปิดบานเลื่อนและล็อกบานไว้เสมอ

วิธีเปิดประตู

วิธีปิดประตู

①██ปลดล็อกลูกบิดแล้วหมุนมือจับ

② █จับที่มือจับเพื่อปิดประตู ปิดประตูสนิทแล้วจึงใส่ล็อกที่ลูกบิด

วิธีเปิด-ปิดประตูระบำยอำกำศ

วิธีปลดล็อกและล็อกบำนเลื่อน
①██ใช้ปลายนิ้วจับที่ปุ่ม
②  เลื่อนปุ่มขึ้นลง
 ・เลื่อนปุ่มขึ้น - ปลดล็อก 
 ・เลื่อนปุ่มลง - ล็อก

(ภาพ A) ตัวล็อกบานเลื่อน

ปลดล็อก

ล็อก

โช้คประตู

มือจับ

ลูกบิดล็อกประตู

ด้านในบ้าน

ตัวล็อกบานเลื่อน
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กรณีที่จุดสบกลางบานไม่เสมอกัน (กรอบบนของบานในและกรอบล่างของบานนอกมีระดับเหลื่อมกัน) ให้เลื่อนเปิดบานและใช้ไขควงขัน 
สกรูปรับตั้ง 2 จุดเพื่อท�าการปรับตั้ง (ตามภาพ)
เมื่อหมุนสกรูไปทางขวา กรอบบานตัวนอก (บานบน) จะยกตัวสูงขึ้น เมื่อหมุนไปด้านซ้าย กรอบบานตัวใน (บานล่าง) จะลดตัวต�่าลง
หากใช้ไขควงจากด้านในห้องไม่สะดวก สามารถถอดบานมุ้งออกก่อนได้

วิธีปรับตั้งบำนเลื่อนของประตูระบำยอำกำศ

ด�านในห�อง

สกรูปรับตั้ง (2 จุด)

บานใน

ไขควงแฉก

ยกสูงขึ้น

ลดต่ำลง

บานเลื่อนขึ้นลง
ตัวล็อกชุด
บานเลื่อน

จุดสบ
กลางบาน

หลังการปรับตั้งเสร็จสิ�นแล�วพบว�าบานเลื่อนลงล็อกยาก ให�คลายสกรูปรับตั้งโดยหมุนคืนไปทางซ�าย 
การปรับน��จะทําให�จุดสบกลางบานลดตํ่าลง ระวังการปรับลดตํ่าเกินไปจะทําให�จุดสบกลางบานเคลื่อนได�

วิธีปรับตั้งโช้คประตู

・█กรุณาดูรายละเอียดจากหัวข้อ “9. ประตูหน้าบ้าน” ในหน้า 18

วิธีถอด-ใส่บำนมุ้งของประตูระบำยอำกำศ

① จากฝ��งในห�อง คลายสกรูปรับตั้ง (2 ตัว) ที่บริเวณกรอบล�างของบานตัวใน
② จากฝ��งนอกห�อง ใช�ทั้งสองมือจับที่บานมุ�ง ดันเลื่อนขึ้นด�านบนแล�วยกออกจากบานเลื่อน
หมายเหตุ การใส�คืน ให�ย�อนกลับขั้นตอนของการถอด

ด�านในห�อง ด�านนอกห�อง

① ②
บานเลื่อนขึ้นลง

ประตู

บานมุ�ง

สกรูปรับตั้ง (2 จุด)

ส�วน A

หมายเหตุ เมื่อปลดตะขอออกจากร�องรับแล�วจะสามารถถอดบานมุ�งออกจากบานประตูได�
■ แบบขยายส�วน A

ประตู
บานมุ�ง

ตะขอ

ร�องรับตะขอ

จุดเกี่ยว
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8. ประตูบำนเฟี้ยม (Folding Door)

เพื่อป้องกันความเสียหายของชุดล็อก กุญแจและมือจับของบานที่ต้องการเลื่อนต้องอยู่ในสถานะปลดล็อกเสมอ

■█ชื่อเรียกชิ้นส่วน

ปลดล็อกกุญแจ ปลดล็อกบาน (เลื่อนบานได้) ใส่ล็อกบาน ยังไม่ใส่ล็อกกุญแจ (ห้ามเลื่อนบาน) ใส่ล็อกบาน ใส่ล็อกกุญแจ (ห้ามเลื่อนบาน)

วิธีเปิดจำกภำยในห้อง

วิธีเปิดจำกภำยนอกห้อง

วิธีปิดจำกภำยในห้อง

วิธีปิดจำกภำยนอกห้อง

① ปลดล็อกกุญแจ
②  ปลดล็อกบาน โดยหมุนด้ามมือจับขึ้นทางซ้ายหรือขวา 

(ตามต�าแหน่งบาน) จนขนานกับพื้น
③ ดันตัวบานออกฝั่งนอกห้องเพื่อเปิด

① █ใช้ดอกกุญแจเพื่อปลดล็อกกุญแจ
②  ปลดล็อกบาน โดยหมุนด้ามมือจับขึ้นทางซ้ายหรือขวา 

(ตามต�าแหน่งบาน) จนขนานกับพื้น
③ ดึงบานออกฝั่งนอกห้องเพื่อเปิด

① █(ด้ามมือจับต้องอยู่ในสถานะปลดล็อกบาน)  
จับที่ด้ามมือจับและดึงบานประตูเข้าหาตัวจนตัวบาน
แนบสนิทกับวงกบ

② หมุนด้ามมือจับเข้าสถานะใส่ล็อกบาน
③ ใส่ล็อกกุญแจ

① █(จากฝั่งในห้อง) ปิดและใส่ล็อกบานรองทั้งหมดจากฝั่ง
ภายในห้องให้ครบทุกบาน

②  (จากฝั่งนอกห้อง) ดันบานหลักให้ปิดแนบสนิทกับวงกบ 
และหมุนด้ามมือจับเข้าสถานะใส่ล็อกบาน

③ ใช้ดอกกุญแจไขเพื่อใส่ล็อกกุญแจ

ข้อควรระวัง
● ขณะเปิดบานค้างไว้ ให้ค้างด้ามมือจับไว้ในสถานะปลดล็อกบานเสมอ ห้ามหมุนด้ามมือจับลงในสถานะใส่ล็อกบาน
● หลังจากหมุนด้ามมือจับชี้ลงพื้น เดือยล็อกบานจะยื่นออก ระวังอย่าให้เดือยล็อกกระแทกกับวงกบเนื่องจากอาจท�าให้ระบบล็อกและวงกบเกิดความเสียหาย
● การปิดและใส่ล็อกจากภายนอกห้อง จะท�าได้เฉพาะบานที่ติดตั้งแม่กุญแจและด้ามมือจับที่ฝั่งนอกห้องเท่านั้น
● ส�าหรับบานรองที่ไม่มีแม่กุญแจ ต้องใส่ล็อกบานจากฝั่งในห้องก่อนเท่านั้น

 

! คำเตือน
● การใส�ล็อกบานทุกครั้ง ต�องดึงตัวบานให�แนบสน�ทกับวงกบจนสุดก�อนแล�วจึงหมุนด�ามมือจับลงเพื่อใส�ล็อกบาน
● เมื่อใส�ล็อกบานครบแล�ว กรุณาทดลองผลักประตูเบาๆ อีกครั้งเป�นการยืนยันว�าเดือยล็อกได�เข�าตำแหน�งล็อกที่ถูกต�องแล�ว

วิธีเปิด-ปิดประตูบำนเฟี้ยม

กุญแจ

มือจับ
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บานพับประตูรอง

แม�กุญแจ-ตัวบน

แม�กุญแจ-ตัวล�าง
ลูกบิดนิรภัย-ตัวล�าง

กลอนบานประตูรอง-ตัวบน

กลอนบานประตูรอง-ตัวล�าง

บานพับ

(ด�านในบ�าน) 
โช�คประตู

(ด�านในบ�าน) 
การ�ดประตู (Door guard)

ถ�วยรับล็อก-ตัวล�าง

ถ�วยรับล็อก-ตัวบนชิ้นบน

ถ�วยรับล็อก-ตัวบนชิ้นล�าง

ชุดมือจับ

บานประตูรอง
บานประตูรอง

บานประตูหลัก

บานประตูหลัก

1. กำร์ดประตู (Door Guard, Guard Lock)
・█ใช้ส�าหรับบังคับระยะเปิดประตู ไม่ใช่การล็อกประตู

2. ลูกบิดนิรภัย
・█ส�าหรับป้องกันการปลดล็อกโดยผู้บุกรุกที่ท�าลายกระจกจากฝั่งนอกห้อง

(ฝั่งในห้อง-ลูกบิดกุญแจตัวบนและตัวล่าง)
*แบบอาจแตกต่างกันตามรุ่นของผลิตภัณฑ์

3. โช้คประตู (Door Closer)
・█อุปกรณ์ช่วยบังคับปิดประตูอย่างช้า

4. มือจับ (Handle)
・█กรุณาศึกษาวิธีใช้งานมือจับรุ่นที่ท่านใช้

5. ถ้วยรับเดือยล็อก
・█เมื่อปิดประตูและลงล็อกประตู เดือยล็อกจะเคลื่อนมา 

อยู่ในถ้วยรับนี้

6. กลอนบำนประตูรอง (Flush Bolt)
・█อุปกรณ์ล็อกประตูบานรอง

7. กุญแจตัวบน, กุญแจตัวล่ำง (2 Locks)
・█แม่กุญแจทั้งสองจุดใช้ลูกกุญแจดอกเดียวกันไขเพื่อล็อก 

และปลดล็อก เมื่อท่านออกจากบ้านหรือเกิดลมพายุรุนแรง 
ให้ลงล็อกไว้เสมอ

8. บำนพับ
・█อุปกรณ์ยึดตัวบานประตูไว้กับวงกบ

ชื่อส่วนประกอบ

หมายเหตุ ภาพใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น แบบอาจไม่ตรงกับประตูรุ่นที่ท่านใช้อยู่

9. ประตูหน้ำบ้ำน (Entrance Door)
ข้อควรระวัง

●  ขณะเปิดและปิดประตู ที่ฝั่งบานพับจะเกิดช่องว่างระหว่างบานประตูและวงกบ ห้ามสอดนิ้วมือเข้าไปบริเวณนี้ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ได้ โดยเฉพาะ
เด็กให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

●  การเปิดและปิดประตูให้จับที่มือจับเสมอ หากมีลมพัดแรง การจับที่บานประตูอาจท�าให้ประตูหนีบมือ ระมัดระวังเป็นพิเศษส�าหรับเด็ก
●  ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กเปิดปิดประตูโดยล�าพัง ควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีลมพัดแรง ให้ปิดประตูและล็อกกุญแจเพื่อป้องกันลมกระชากประตูเปิดปิดเอง

จนอาจเป็นสาเหตุท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้
●  หากปลดล็อกหรือล็อกกุญแจได้ยาก ควรติดต่อผู้ติดตั้งให้ท�าการปรับตั้งใหม่ การฝืนใช้งานอาจท�าให้กุญแจเสียหาย
●  ขณะเปิดปิดประตู ระวังอย่าให้ประตูกระแทกเท้า ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีเด็กหรือเดินเท้าเปล่า

■█ผลิตภัณฑ์ประตูหน้ำบ้ำน (Entrance Door)
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วิธีใช้กำร์ดประตู (Door Guard)

●█กำรใช้งำนกำร์ดประตู (เพื่อจ�ำกัดระยะเปิด) หมายเหตุ ประตูแต่ละรุ่นอาจใช้การ์ดประตูต่างแบบกัน

วิธีล็อกเพื่อจ�ากัดระยะเปิด

วิธีปลดล็อกเพื่อเลิกใช้งาน

ขณะประตูปิดอยู่ ปัดหัวล็อกลงและดันแขนของการ์ดประตูสวมที่หัวล็อก

ขณะประตูเปิดอยู่ ดันแขนของการ์ดประตูไปทางหัวล็อก ปิดประตูแล้วพับแขนเก็บตามเดิม

หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ติดตั้งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของประตู 

ดันแขนตามทางลูกศรเพื่อล็อกระยะเป�ด

เมื่อป�ดหัวล็อกและแขนของการ�ดประตูมาอยู�ใน
ตำแหน�งพร�อมใช�งานแล�ว ให�ดันเป�ดประตูจนสุดระยะ

ภาพขยาย

☆██การ์ดประตูเป็นอุปกรณ์เพื่อจ�ากัดระยะการเปิดประตูเท่านั้น ไม่ใช่อุปกรณ์ล็อกประตูเพื่อความปลอดภัย 
ในเวลากลางคืนต้องล็อกกุญแจเสมอเพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก

กำรเปิดคำ้ง

เมื่อตัวแขนและหัวล็อกของการ์ดประตูอยู่ในต�าแหน่งที่ไม่ตรงกัน ท�าให้ใช้งานไม่ได้ ให้ท�าการปรับตั้งระยะหัวล็อก
ด้วยการใช้ไขควงคลายสกรูที่ฐานหัวล็อก ขยับต�าแหน่งขึ้นหรือลงให้พอดีกับแขน แล้วขันสกรูกลับให้แน่นตามเดิม

การปรับระยะหัวล็อก 
ตามแนวตั้ง (บน-ล่าง)

ข้อควรระวัง
● เมื่อใช้งาน อย่าสอดนิ้วมือลงในร่องของแขนการ์ดประตู
● เมื่อใช้งาน ระวังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายชนกับแขนของการ์ดประตู
● ใช้งานด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกหนีบมือ

บานประตู

วงกบประตู

หัวล็อก
สกรูปรับตั้ง

ฝ��งในห�อง

แขน

วิธี
ปรับ
ตั้ง ドアガード

受け

突起

ส�ำหรับบำนเปิดเดี่ยว

เมื่อไม่ใช้งาน เมื่อจะใช้งาน การล็อกระยะเปิด

เมื่อไม่ใช้งาน เมื่อจะใช้งาน
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หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ติดตั้งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของประตู
☆██ลูกบิดนิรภัยมีกลไกพิเศษ สามารถถอดหางปลา (ที่จับ) ออกได้เพื่อป้องกันการบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลูกบิดแบบทั่วไป ลูกบิดน�รภัย
(เมื่อปลดหางปลา (ที่จับ) ออกแล�ว)

ชุดกุญแจ

② ดันเข�าเพื่อใส�กลับคืน

② ดึงออกเพื่อปลด

ปุ�มกด

① กดปุ�มใต�ลูกบิดค�างไว�

ลูกบิดน�รภัย

ขั้นตอนการปลดหางปลา
(ที่จับ) ออกเก็บและการใส�กลับคืน

สีแดง แสดงสถานะ ไม�ปลอดภัย 
 ลูกบิดถูกปลดล็อกไว�

สีเขียว แสดงสถานะ ปลอดภัย 
 ลูกบิดถูกล็อกแล�ว

(ถอดหางปลาของลูกบิดน�รภัยออกเก็บได�)

<สัญลักษณ์แสดงสถานะของลูกบิดนิรภัย>

■█ภำพตัวอย่ำงกำรใช้งำน

วิธีใช้ลูกบิดนิรภัย

วิธีใช้หน้ำต่ำงระบำยอำกำศ (Airflow Window) *เฉพำะรุ่น

■ ข้อควรระวัง
・ ไม่ควรเปิดประตูในขณะที่เปิดหน้าต่างระบายอากาศค้างไว้ เพราะบานหน้าต่างอาจกระแทกกับร่างกายหรือสิ่งของเป็นสาเหตุของการ 

บาดเจ็บหรือการสูญเสียได้
・ ไม่ควรเปิดหน้าต่างระบายอากาศค้างไว้ขณะที่ไม่มีคนอยู่ภายในบ้านหรือเวลานอนหลับ ควรปิดและล็อกหน้าต่างระบายอากาศไว้เพื่อป้องกัน 

ผู้บุกรุกที่อาจสอดมือเข้ามาด้านในเพื่อปลดล็อกหลักของประตู

■ วิธีกำรปลดล็อกและเปิดบำนหน้ำต่ำงเพื่อระบำยอำกำศ
・จับที่ก้านโยกและปัดขึ้นไปด้านบนเพื่อปลดล็อก (รูปแม่กุญแจ “ปลดล็อก”)
・จับที่มือจับและดึงบานเข้าหาตัว เพื่อเปิดหน้าต่าง

■ วิธีกำรล็อก
・ปิดบานหน้าต่างให้สนิท จับที่ก้านโยกและปัดลงด้านล่าง (รูปแม่กุญแจ “ใส่ล็อก”)

ข้อควรระวัง
● เมื่อล็อกฝืดหรือใส่ล็อกยาก ใช้มือดันบานหน้าต่างให้แนบสนิทกับวงกบและจึงใส่ล็อก
● เมื่อดันบานแล้วยังล็อกยาก ไม่ควรฝืนล็อกเพราะอาจเป็นสาเหตุให้ตัวล็อกเสียหายได้

ก้านโยก
(ล็อก)

มือจับ

ก้านโยก
(ปลดล็อก)

สีแดง สีเขียว
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ระยะล็อก
ระยะความเร็ว 2

ระยะความเร็ว 1

ฝ��งบานพับ

สกรูปรับความเร็ว

เร็วขึ้น

ช�าลง

สกรูปรับความเร็ว ระยะ 1

สกรูปรับความเร็ว ระยะ 3
(แอ็คชั่นล็อก)

สกรูปรับความเร็ว ระยะ 2

(1) วิธีปรับควำมเร็วในกำรปิด (2) วิธีปรับระยะ Rushing Action
①  การตั้งความเร็วในการปิด ท�าได้ด้วยการหมุนสกรูปรับความเร็ว  

2 ตัว คือ สกรูปรับความเร็วระยะ 1 และสกรูปรับความเร็วระยะ 2
②  หมุนสกรูปรับความเร็วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความเร็วในการ

ปิดประตู ความเร็วที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มปิดจนถึงปิดสนิทคือ
ประมาณ 5-8 วินาที

หมายเหตุ เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน จะต้องท�าการซ่อมบ�ารุงทันที หากฝืนใช้งานต่อไปอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่ออุปกรณ ์
  และเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ได้ โปรดตรวจสอบชนิดของปัญหาและวิธีแก้ไขดังนี้

●█ Rushing Action เป็นฟังก์ชันดึงประตูให้ปิดอย่างรวดเร็วเมื่อประตู
อยู่ใกล้ต�าแหน่งปิดสนิท (ประมาณ 3°) ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถบังคับ
ให้ประตูปิดสนิทได้ขณะที่มีลมพัดแรง

●█ กรณีต้องการเพิ่มความเร็วในการปิดประตูในช่วง Rushing Action 
ให้ปรับสกรูแอคชั่นล็อกทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ ห้ามปรับสกรูแอ็คชั่นล็อกทวนเข็มนาฬิกาเกิน 2 รอบสกรู

ข้อควรระวัง
● ความเร็วในการปิด ไม่ควรตั้งให้เร็วเกินไปเพราะอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกประตูหนีบได้
● สกรูปรับตั้ง ใช้ปรับเพื่อก�าหนดความเร็วในการปิด
● สกรูปรับตั้ง ห้ามหมุนสกรูไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เกินกว่า 1 รอบ น�้ามันที่อยู่ภายในจะรั่วออกมาได้

● สกรูติดตั้งต�างๆ จะต�องถูกขันให�แนน หากหลวมอาจส�งผลให�มีการทํางานที่ผิดพลาดได�

ข�อควรระวัง!

ความเร็วการปิดประตูไม่เปลี่ยน
หลังมีการปรับ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ตามฤดูกาล สกรูปรับความเร็ว (1) วิธีปรับความเร็วในการปิด

ความเร็วการปิดประตูเร็วขึ้น
อย่างฉับพลัน น�้ามันรั่ว ตัวโช้คประตู ติดต่อผู้ติดตั้งเพื่อเข้าตรวจสอบ

และซ่อมแซม

ความเร็วการปิดประตูช้าลง
อย่างฉับพลัน มีการอุดตันของน�า้มัน (1) วิธีปรับความเร็วในการปิดสกรูปรับความเร็ว

สกรูหลวม สกรูติดตั้ง (6)  วิธีตรวจสอบการคลายตัว
ของสกรู

กลไกของล็อกแน่นเกินไป สกรูแอคชั่นล็อก (2)  วิธีปรับระยะ Rushing 
Action

ประตูไม่สามารถปิดได้อย่าง 
ราบรื่นหรือมีเสียงดังผิดปกติ ความสมดุลของความเร็วระยะ 

1 และ 2 เร็วเกินไป สกรูปรับความเร็ว (1) วิธีปรับความเร็วในการปิด

สกรูหลวม สกรูติดตั้ง (6)  วิธีตรวจสอบการคลายตัว
ของสกรู

บานประตูไม่หยุดค้าง ณ ต�าแหน่ง
เปิดที่ตั้งไว้ (ต�าแหน่งพร้อมหยุด)

ปุ่มหยุด (สกรู) หลวม
(3) วิธีตั้งต�าแหน่งหยุดประตู
(4)  วิธีตั้งต�าแหน่งหยุดประตู 

เมื่อเปิด
ตัวหยุดประตู

ประตูปิดไม่สนิท เกิดช่องห่าง
ระหว่างบานประตูกับขอบยางกันน�้า

ความผิดปกติของบานประตู (2)  วิธีปรับระยะ Rushing 
Actionสกรูแอคชั่นล็อก

(ปัญหาที่พบได้) (สาเหตุของปัญหา) (จดุทีต้่องปรบัตัง้เพือ่แก้ไข) (วิธีแก้ไข)

น�้ามันรั่ว ตัวโช้คประตู ติดต่อผู้ติดตั้งเพื่อเข้าตรวจสอบ
และซ่อมแซม

เมื่อประตูปิด เกิดเสียงดังคล้าย
เกิดจากการกระแทก

วิธีปรับตั้งโช้คประตู
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(3) วิธีตั้งต�ำแหน่งหยุดประตู

หมายเหตุ มีความแตกต่างกันของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น
①  เปิดประตูออกไปจนถึงต�าแหน่งที่ต้องการ
②  เมื่อเปิดประตูค้างไว้ที่ต�าแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ดันแหวน

หากแหวนไม่ขยับตามแรงกด ให้โยกบานประตูเปิดปิดซ�้าไปมาช้าๆ พร้อมพยายามกดที่แหวน
③  (ชนิดลูกบิด) ให้หมุนลูกบิดไปทางขวา 90° หากลูกบิดไม่ขยับตามให้โยกบานประตูเปิดปิด

ซ�้าไปมาช้าๆ พร้อมหมุนลูกบิด 
(ชนิดแป้นโยก) ให้ดันแป้นโยกให้พับขึ้นไป

ประตู

แหวน

❶ เป�ดประตู

❷ ดันแป�นโยกให�
 พับขึ้นไป

แป�นโยก

สภาพเมื่อพับแป�นโยก
ขึ้นจนสุด

แป�นโยก

แหวน

ฝั่งบานพับ

(4) วิธีตั้งต�ำแหน่งหยุดประตูเมื่อเปิด

④  เปิดบานให้อยู่ที่ต�าแหน่งหยุดประตู
⑤  (ชนิดลูกบิด) หมุนลูกบิดไปทางซ้าย 90°

(ชนิดแป้นโยก) ดึงแป้นโยกลง
⑥  เมื่อดึงแหวนลงตามทาง ↓ ลงจนสุดแล้ว ตัวหยุดประตูจะคืนสถานะก่อนตั้งค่า  

หากแหวนติดค้าง ดึงลงยาก ให้โยกบานประตูไปทางเปิดพร้อมพยายามดึงแหวน 
ลงมาให้สุด

⑦  ตั้งค่าตัวหยุดประตูซ�้าอีกครั้งตามล�าดับขั้นตอน ①~③

ฝ��งบานพับ

ลูกบิด

❸ หมุนลูกบิดไปทางขวา 90�
แหวน

❷ ดันแหวนขึ้นด�านบน

❶ เป�ดประตู

■สถานะ คืนค�าก�อนตั้งตำแหน�งหยุดประตู

เกียร�ขบกันสน�ท

ลูกบิด

■สถานะ คืนค�าหลังตั้งตำแหน�งหยุดประตู

(ชนิดลูกบิด) (ชนิดแป้นโยก)

ข้อควรระวัง
●  ต้องหมุนลูกบิดไปทางขวาให้สุด 90° มิฉะนั้นอาจท�าให้ตัวหยุดประตูเสียหายได้
●  ต้องพับแป้นโยกลงให้สุด

ฝั่งบานพั
บ

ดึงแป�นโยกลง

แหวน

❹ เป�ดบานให�อยู�ที่
 ตำแหน�งหยุดประตู

❺ ดึงแป�นโยกลง

❻ ดึงแหวนลง
แหวน

ไขควงแบน

แป�นโยก

ฝั่งบานพั
บ

แหวน

❺ หมุนลูกบิดไปทางซ�าย 90°

ลูกบิด ❻ ดึงแหวนลง

❹ เป�ดบานให�อยู�ที่
 ตำแหน�งหยุดประตู

(ชนิดแป้นโยก)(ชนิดลูกบิด)
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ตรวจสอบการขันแน่นของสกรูข้อต่อของแขน

หลังจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน สกรูต่างๆ อาจเกิดการคลายตัวจนหลวม ให้ตรวจสอบและใช้ไขควงขันคืนให้แน่น

ตรวจสอบการขันแน่นของน็อตหกเหลี่ยม 
(ผลิตภัณฑ์บางรุ่นไม่มีน็อตหกเหลี่ยม)

ตรวจสอบการขันแน่นของสกรูยึดแขนและวงกบ

(6) วิธีตรวจสอบกำรคลำยตัวของสกรู

① มือจับแบบก้ำนโยก (Lever handle) ดันก้านโยกลงเพื่อเปิดประตู ปล่อยก้านโยกคืนเพื่อปิด
② มือจับแบบบำร์ (Bar handle)  (จากด้านนอกห้อง) ดึงมือจับเข้าหาตัวเพื่อเปิดประต ู

(จากด้านในห้อง) กดมือจับเข้าหาบานประตูเพื่อเปิดประตู
③ มือจับและดิจิตัลล็อก (Digital lock) กรุณาศึกษาข้อมูลจากคู่มือเฉพาะจากแบรนด์ผู้ผลิต

① มือจับแบบก้ำนโยก ② มือจับแบบบำร์

☆██ในกรณีที่ดอกกุญแจสูญหาย ควรเปลี่ยนไส้กุญแจเพื่อความปลอดภัย

ตรวจสอบการขันแน่นของสกรูติดตั้งตัวโช้ค

(5) วิธีปรับควำมแรงของระยะเปิดแบ็คเช็ค

■ สกรูปรับระยะแบ็คเช็ค 

เพิ่มความเร็วขึ้น

กลไกปรับระยะ
แบ็คเช็ค (ฝ��งบานพับ)

ลดความเร็วลง

ระยะแบ็คเช็ค

ประตู

0°

ประมาณ 80°

180°

หมายเหตุ ส�าหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีระยะแบ็คเช็ค
●█ กลไกแบ็คเช็คจะช่วยป้องกันประตูถูกปิดกะทันหันโดยลมที่พัดแรง 

เมื่อเปิดประตูผ่านระยะมุม 80° ไปแล้ว กลไกแบ็คเช็คจะเริ่มท�างาน 
น�้าหนักในการเปิดประตูจะเบาลง สามารถปรับน�า้หนักระยะแบ็คเช็ค
ได้ที่สกรูปรับระยะแบ็คเช็ค

ข้อควรระวัง
●  ห้ามหมุนสกรูปรับระยะแบ็คเช็คเกิน 1 รอบ ทั้งในทิศทางตามเข็ม

และทวนเข็มนาฬิกา 
การหมุนสกรูปรับระยะแบ็คเช็คเกิน 1 รอบในทิศทางที่เพิ่มความแรง
ในการปิด จะท�าให้บานประตูกระแทกปิดแรงขึ้น ซึ่งหากเปิดปิดบ่อย
อาจท�าให้วงกบและบานประตูผิดรูป 
การหมุนสกรูปรับระยะแบ็คเช็คเกิน 1 รอบในทิศทางที่ลดความเร็ว
ในการปิด อาจท�าให้น�้ามันข้างในโช้ครั่วออกและเกิดการช�ารุด

วิธีใช้มือจับเพื่อเปิดปิดประตู
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วิธีใช้กลอนบำนประตูรอง (Flush Bolt)

สกรูติดตั้ง

หัวล็อก

บาน
ประตู

เบ�ารับเดือยล็อก

วงกบแนวตั้ง (ฝ��งตัวล็อก)

วิธีปรับตั้ง

A

B

ฝ��งในห�อง

ฝ��งนอกห�อง

วิธีปรับตั้ง

(ภาพ-1) (ภาพ-2)

เบ�ารับส�วน Bเบ�ารับส�วน B

วงกบแนวตั้ง
(ฝ��งตัวล็อก)

เบ�ารับส�วน A

สกรูติดตั้งเบ�ารับ

ฝ��งนอกห�อง

วิธีปรับตั้งฝ��งนอกห�อง

●█ หากหัวล็อกที่บานประตูล็อกไม่ได้หรือล็อกแล้วแต่บานประตูยังขยับได้ ให้แก้ไขด้วยการปรับต�าแหน่งของเบ้ารับ 
หลังการปรับตั้งเสร็จสิ้น ต้องขันสกรูคืนให้แน่น

①  คลายสกรูติดตั้งเบ้ารับพอหลวม ขยับเบ้ารับส่วน A เพื่อปรับต�าแหน่ง 
(ภาพ-1)

②  เมื่อขยับเบ้ารับเฉพาะส่วน A แล้วยังล็อกไม่ได้ ให้ปรับเบ้ารับส่วน B 
ร่วมด้วย (ภาพ-2) 

หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ติดตั้งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของประตู

ตัวอย่ำง 1 ตัวอยำ่ง 2

A ทิศการปรับ : เมื่อล็อกไม่ได้
B ทิศการปรับ : เมื่อบานประตูยังขยับได้หลังล็อกแล้ว

ข้อควรระวัง
●█ห้ามคลายสกรูติดตั้งเบ้ารับออกจนสุด มิฉะนั้นแผ่นรองด้านในจะหลุดเข้าด้านในของวงกบ และท�าให้การติดตั้งไม่สมบูรณ์

กลอนบานประตูรอง ตัวบน

กลอนบานประตูรอง ตัวล�าง

●█วิธีลงกลอนหมายเหตุ  การเปิดประตูบานรอง ให้เปิดประตูหลักค้างไว้ก่อน 
จากนั้นจึงปลดล็อกกลอนทั้ง 2 จุด (บนและล่าง) 

ของประตูรอง
หมายเหตุ  การปิดและลงกลอนประตูบานรอง ให้ดึงบานประตู

รองปิดจนแนบกับวงกบก่อนแล้วจึงลงกลอน หากไม่
ดึงบานไว้อาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ช�ารุดได้

หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ติดตั้งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของประตู
●█ ตรวจสอบและท�าความสะอาดทรายหรือฝุ่นที่ตกค้างในเบ้ารับ
●█ หากติดตั้งเบ้ารับแบบปรับได้ ให้เปิดบานประตูค้างไว้แล้วจึง

ท�าการปรับตั้ง
①  เปิดประตูบานรอง
②  คลายสกรูปรับตั้งของเบ้ารับออกแล้วท�าการปรับตั้งต�าแหน่ง 

การปรับต�าแหน่งออกทางฝั่งนอกห้องสามารถเลื่อนออกได้ไม่
เกิน 3.5 มม. เพื่อรักษาคุณภาพการใช้งานของประตูบานรอง

หมายเหต ุ เบ้ารับกลอนที่วงกบชิ้นบนและวงกบชิ้นล่าง มีวิธีการ
ปรับตั้งเหมือนกัน

หมายเหตุ หลังปรับตั้งเสร็จ ให้ขันสกรูคืนให้แน่น
สกรูปรับตั้ง

วงกบล�าง

ฝ��งนอกห�อง

เบ�ารับกลอน

ฝ��งในห�อง

วิธีใช้เบ้ำรับเดือยกุญแจ

วิธีปรับตั้งเบำ้รับกลอนบำนประตูรอง (เฉพำะบำนประเภท MS-แบบบำนครึ่ง และ DB-แบบสองบำน)
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ข้อควรระวัง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทรั้วและประตูรั้ว

● กรุณาอย�ากระแทกอย�างแรงเช�นการขว�าง
ลูกบอลไปที่รั้วเป�นต�นเน��องจากอาจจะทำให�
อะลูมิเน�ยมบิดผิดรูปทำให�เกิดความเสียหาย
และเกิดอุบัติเหตุได�

● กรุณาอย�าป�นโหนและยืนพิงรั้วเน��องจากว�า
อาจจะทำให��อะลูมิเน�ยมบิดผิดรูปทำให�เกิด
ความเสียหายและอาจพลัดตกลงมาทำให��
ได�รับบาดเจ็บได�ขอให�ระมัดระวังดูแลเด็กเล็ก
เป�นพิเศษ

● กรุณาอย�านำอุปกรณ�หรือสิ�งของรวมทั้งตาก
เสื้อผ�าและที่นอนบนรั้วเน��องจากว�าอาจจะ
ทำให�อะลูมิเน�ยมบิดเปลี่ยนรูปและเกิดความ
เสียหายได�

ข�อควรระวัง!

ข�อควรระวัง!

● อย�าห�อยโหน, ป�นป�าย ● ระวังมือหรือขาสอดคั่นเข�าไปในระหว�างประตู

● ในขณะที่ป�ดประตูควรล็อกกุญแจไว�
ห�ามเป�ดประตูเลื่อนค�างไว�

● อย�ายืนพิงประตูเลื่อน

■█ผลิตภัณฑ์รั้วและประตูรั้ว (Fence & Gate)
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10. ประตูรั้วแบบเปิด (Swing Gate)
■█แบบเปิด-ปิดบำนคู่

*ภาพแสดงประตูแบบเปิด-ปิดบานเดี่ยวจากฝั่งในบ้าน (เปิดด้านใน) *ภาพแสดงประตูแบบเปิด-ปิดบานคู่จากฝั่งในบ้าน (เปิดด้านใน)
■█แบบเปิด-ปิดบำนเดี่ยว

บานประตู เสารับล็อกกุญแจ

มือจับ*

ลูกบิดล็อก

บานพับ

บานประตู

บานพับ

มือจับ*
ลูกบิดล็อก

กลอนพื้น

วิธีใช้กุญแจ

วิธีใช้กลอนพื้น

3.1 วิธีการทํางานของกุญแจ

หัวล็อก ขึ้นด�านบน

มือจับ*

รูป 3.1.1

ลงด�านล�าง

ทิศทางการเป�ดป�ดประตู

① หมุนมือจับลงด้านล่างเพื่อปลดล็อกเมื่อเปิดประตู อ้างอิงรูป 3.1.1
② ถ้าปิดประตูทั้งๆที่หัวล็อกค้างอยู่ จะท�าให้ปิดประตูไม่ได้ ต้องกดมือจับลงด้านล่างก่อนเปิด-ปิดประตูทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

ปุ�มควบคุมกลอน

บานประตู

กลอนพื้น

กลอนพื้น

บู�ทรับกลอน

บู�ทรับกลอน

บานประตู (*1)

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่1 กางปุ่มควบคุมกลอนพื้นออก เพื่อพร้อมควบคุมกลอน
ขั้นตอนที่2 เลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อควบคุมกลอน 
ขั้นตอนที่3 พับปุ่มเก็บหลังบังคับกลอนอยู่ต�าแหน่งที่ต้องการแล้ว

ข้อควรระวัง

เพิ่มเติม

●  ก่อนการเคลื่อนบานประตูเพื่อปิดหรือเปิด กลอนพื้นต้องอยู่ในสถานะ 
ปลดล็อก

●  การเคลื่อนบานในขณะที่กลอนพื้นยังอยู่สถานะล็อก อาจท�าให้กลอนพื้น
เสียหายได้

●  ดูซ�้าให้แน่ใจว่าปลายกลอนพื้นได้สวมเข้าบู๊ทรับกลอนเรียบร้อยแล้ว จึงใส่
ล็อกที่มือจับเป็นขั้นตอนสุดท้าย

*เฉพาะผลิตภัณฑ์รุ่นใช้มือจับแบบไม่มีกุญแจฝั่งในบ้าน
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พับเก็บ
พับเก็บ

11. ประตูรั้วแบบพับ (Folding Gate)

■█เมื่อต้องกำรล็อกบำน สวมกลอนพื้นเข้ำกับบู๊ทแล้วพับเก็บ

*ภาพแสดงประตูแบบเปิด-ปิดรุ่น 4 บานจากฝั่งในบ้าน (เปิดออกนอกบ้าน)

■█เมื่อต้องกำรปลดล็อกบำน ดึงกลอนพื้นขึ้นจำกบู๊ทแล้วพับเก็บ

■█แบบเปิด-ปิดรุ่น 4 บำน

วิธีใช้กุญแจ

วิธีใช้กลอนพื้น

① หมุนมือจับลงด้านล่างเพื่อปลดล็อกเมื่อเปิดประตู อ้างอิงรูป 3.1.1
② ถ้าปิดประตูทั้งๆที่หัวล็อกค้างอยู่ จะท�าให้ปิดประตูไม่ได้ ต้องกดมือจับลงด้านล่างก่อนเปิด-ปิดประตูทุกครั้ง

บานประตู

บานพับ

มือจับ*

กลอนพื้น

กลอนพื้น

3.1 วิธีการทํางานของกุญแจ

หัวล็อก ขึ้นด�านบน

มือจับ*

รูป 3.1.1

ลงด�านล�าง

ทิศทางการเป�ดป�ดประตู

*เฉพาะผลิตภัณฑ์รุ่นใช้มือจับแบบไม่มีกุญแจฝั่งในบ้าน
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12. ประตูรั้วแบบเลื่อน (Sliding Gate)

.

.

.

เสา
กรอบบน ตัวประคองบานคู�

ชุดประคองบาน

ราง

ตัวประคองบานคู�

ข้อควรระวัง
● การดึงหรือดันบานประตูรั้วและปล่อยให้บานเลื่อนไปเองอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกได้
● การเลื่อนเปิดและปิดประตูรั้ว ควรใช้มือจับที่กรอบบนของบานและเลื่อนเปิด-ปิดอย่างช้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการกระแทก
● หลีกเลี่ยงการจับผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกประตูรั้วหรืออุปกรณ์หนีบและกระแทก
● เมื่อปิดประตูแล้ว ควรใช้แม่กุญแจคล้องไว้เสมอเพื่อป้องกันประตูเลื่อนเปิดเองระหว่างมีลมพัดแรง

กำรดูแลรักษำลูกกลิ้งในตัวประคองบำน

กำรดูแลรักษำรำง

เมื่อประตูบานเลื่อนมีการฝืดหรือมีเสียงของลูกกลิ้ง กรุณาใช้น�้ามันอเนกประสงค์ 
ฉีดใส่ในแกนกลางของลูกกลิ้ง เพื่อให้ลูกกลิ้งหมุนได้ลื่นขึ้นและไม่เกิดเสียง

อย่าฉีดใส่ด้านนอกของลูกยางหรือพื้นผิวอะลูมิเนียม เพราะอาจท�าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี
กับสีของอะลูมิเนียมได้ และจะท�าให้เป็นคราบน�า้มันอีกด้วย

ส�าหรับทั้งชนิดบานเดี่ยวและบานคู่ ส�าหรับชนิดบานคู่เท่านั้น

นํ้ามันอเนกประสงค�

ชุดประคองบาน

ลูกกลิ�ง

                                                                                                                                     .

ตัวประคองบานคู�

ตัวประคองบานคู�

นํ้ามันอเนกประสงค�

นํ้ามันอเนกประสงค�

ลูกกลิ�ง
ลูกกลิ�ง

●█ รางสแตนเลสอาจมีสนิมเกาะที่ผิวได้จากผลกระทบของผงเหล็ก ฝุ่น ดิน ที่ฟุ้งกระจายในระหว่างการก่อสร้าง  
จากไอเสียเครื่องยนต์ หรือจากไอทะเล เพื่อความสวยงามในระยะยาวจึงควรดูแลท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ

●█เมื่อพบคราบสนิม ควรท�าความสะอาดคราบด้วยน�า้ยาก�าจัดสนิมที่หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้าง

วิธีการแก้ไขคราบสนิมนั้นจะต้องใช้น�า้ยาก�าจัดสนิม ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้
① เลื่อนบานประตูออกจากจุดที่ก�าลังจะท�าความสะอาดคราบสนิม
② ให้ใช้แปรงทาสี จุ่มไปที่น�า้ยาก�าจัดสนิมและทาตรงส่วนที่เกิดสนิมไว้ระยะหนึ่ง
③ เช็ดด้วยผ้าสะอาด หรือฟองน�้านุ่มๆ พร้อมกับล้างน�า้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะกลับมาเป็นสนิมได้อีก
④ เช็ดส่วนที่เปียกน�้าด้วยผ้าแห้งสะอาด
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บทที่ 3 กำรดูแลรักษำผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้มีส่วนประกอบที่เป็นทั้งอะลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติก
การบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาดแต่ละส่วนประกอบด้วยวิธีที่ถูกต้อง จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์คงความสวยงามได้ยาวนาน

1. กำรท�ำควำมสะอำดอะลูมิเนียม

①  ขจัดผงฝุ่นและทรายออกจากพื้นผิวให้เกลี้ยง เพื่อเพิ่มความสะดวก 
สามารถใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มในการท�าความสะอาดตามซอกเล็กๆ 
ของผลิตภัณฑ์ได้

②  ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�้าชุบน�า้เปล่าสะอาดเช็ดที่ผิวเพื่อขจัดคราบ
สกปรกให้ทั่ว ส�าหรับคราบสกปรกติดแน่นให้ใช้น�้าสบู่ฤทธิ์เป็น 
กลางเช็ดคราบออกก่อนแล้วเช็ดซ�้าด้วยน�้าเปล่าสะอาด (ระมัดระวัง
บริเวณที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า)

③  ขั้นตอนสุดท้าย ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดซ�า้ให้ทั่วบริเวณ

ท�ำควำมสะอำดอย่ำงสม�่ำเสมอ

อะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้ดี แต่หากมี
ผงฝุ่น ทราย เกลือเกาะผิวเป็นเวลานาน เมื่อถูกแดดและฝนก็อาจเป็น
เหตุให้ผิวเกิดการผุกร่อนได้ 
กรุณาท�าความสะอาดตั้งแต่คราบสกปรกยังไม่ฝังแน่น ควรท�า 
ความสะอาดอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง พื้นที่ใกล้ทะเลและพื้นที่ที่มี 
การจราจรหนาแน่นจะมีกรดเกลือและมลภาวะมาก ควรท�า 
ความสะอาดให้บ่อยขึ้น

วิธีท�ำควำมสะอำด

ข้อควรระวังในกำรท�ำควำมสะอำด

●█ น�้าสบู่ที่ใช้ต้องมีฤทธิ์เป็นกลาง 
ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นกรด, สารเคมีที่เป็นด่าง, สารเคมีคลอรีนหรือตัว
ท�าละลายอินทรีย์อื่นๆ เพราะอาจท�าลายฟิล์มเคลือบผิวอะลูมิเนียม
และสแตนเลสได้ สามารถใช้แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดในการขจัด
คราบสกปรกติดแน่นได้

●█ ผ้าที่ใช้ท�าความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�้า ห้ามใช้แปรงลวดหรือ
กระดาษทราย

●█ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีผิวเคลือบแบบเงา เมื่อความเงาของพื้นผิว 
ลดน้อยลง ให้ขัดเคลือบด้วยแว็กซ์รถยนต์ (ชนิดไม่มีผงขัด  
ไม่กัดกร่อน) เพื่อเพิ่มความเงางามได้
①  ผลิตภัณฑ์ที่มีสีขาว ให้ใช้แว็กซ์ส�าหรับวัสดุสีขาวโดยเฉพาะ
②  ผลิตภัณฑ์ที่มีเฉดสีเข้ม ให้ใช้แว็กซ์สีอื่นได้
③  ผลิตภัณฑ์ที่มีเคลือบผิวชนิดไม่เงา ไม่ควรขัดเคลือบด้วยแว็กซ์ 

เพราะความเงาอาจเกิดไม่สม�่าเสมอได้
●█ รอยน�้าหมึกและปากกา เช็ดออกได้ด้วยแอลกอฮอล์ส�าหรับ 

ท�าความสะอาด

ท�ำควำมสะอำดอย่ำงสม�่ำเสมอ

พลาสติกที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์เป็นชนิดที่ทนทานต่อกรดและด่าง แต่เพื่อความสวยงามในระยะยาว ควรต้องระมัดระวังการใช้สารเคมีเช่นกัน

2. กำรท�ำควำมสะอำดพลำสติก

กรณีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก โดยเฉพาะบริเวณของราง ไม่ควรปล่อย
ให้มีผงฝุ่นหรือทรายตกค้างอยู่เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดรอยขีดข่วนเมื่อ
ท�าการเปิดปิดได้เช่นกัน ควรท�าความสะอาดอย่างสม�า่เสมอ

วิธีท�ำควำมสะอำด

ข้อควรระวังในกำรท�ำควำมสะอำด

①  ขจัดผงฝุ่นและทรายออกจากพื้นผิวให้เกลี้ยง เพื่อเพิ่มความสะดวก 
สามารถใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มในการท�าความสะอาดตามซอกเล็กๆ 
ของผลิตภัณฑ์ได้

②  ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�้าชุบน�า้เปล่าสะอาดเช็ดที่ผิวเพื่อขจัดคราบ
สกปรกให้ทั่ว ส�าหรับคราบสกปรกติดแน่นให้ใช้น�้าสบู่ฤทธิ์เป็น 
กลางเช็ดคราบออกก่อนแล้วเช็ดซ�้าด้วยน�้าเปล่าสะอาด (ระมัดระวัง
บริเวณที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า)

③  ขั้นตอนสุดท้าย ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดซ�า้ให้ทั่วบริเวณ

●█ น�้าสบู่ที่ใช้ต้องมีฤทธิ์เป็นกลาง 
ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นกรด, สารเคมีที่เป็นด่าง, สารเคมีคลอรีนหรือตัว
ท�าละลายอินทรีย์อื่นๆ เพราะอาจท�าลายฟิล์มเคลือบผิวอะลูมิเนียม
และสแตนเลสได้ สามารถใช้แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดในการขจัด
คราบสกปรกติดแน่นได้

●█ ผ้าที่ใช้ท�าความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�้า ห้ามใช้แปรงลวดหรือ
กระดาษทราย

●█ อย่าให้ส่วนที่เป็นพลาสติกต้องสัมผัสกับความร้อนสูง เช่น เครื่อง
ท�าความร้อน, เครื่องเป่าผม, เตารีด

●█ระวังไม่ให้โดนน�า้หมึกปากกา เพราะอาจเกิดคราบสีฝังแน่นได้
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วิธีท�ำควำมสะอำด

①  ขจัดผงฝุ่นและทรายออกจากพื้นผิวให้เกลี้ยง เพื่อเพิ่มความสะดวก สามารถใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่ม
ในการท�าความสะอาดตามซอกเล็กๆ ของผลิตภัณฑ์ได้

②  ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�้าชุบน�า้เปล่าสะอาดเช็ดที่ผิวเพื่อขจัดคราบสกปรกให้ทั่ว ส�าหรับคราบสกปรก
ติดแน่นให้ใช้น�้าสบู่ฤทธิ์เป็นกลางเช็ดคราบออกก่อนแล้วเช็ดซ�า้ด้วยน�า้เปล่าสะอาด (ระมัดระวัง
บริเวณที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า)

③  ขั้นตอนสุดท้าย ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดซ�า้ให้ทั่วบริเวณ

ข้อควรระวังในกำรท�ำควำมสะอำด

3. กำรท�ำควำมสะอำดเหล็ก (แผ่นเหล็ก)

●█ น�้าสบู่ที่ใช้ต้องมีฤทธิ์เป็นกลาง 
ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นกรด, สารเคมีที่เป็นด่าง, สารเคมีคลอรีนหรือตัวท�าละลายอินทรีย์อื่นๆ เพราะ
อาจท�าลายฟิล์มเคลือบผิวอะลูมิเนียมและสแตนเลสได้ สามารถใช้แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดใน
การขจัดคราบสกปรกติดแน่นได้

●█ผ้าที่ใช้ท�าความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�า้ ห้ามใช้แปรงลวดหรือกระดาษทราย
●█ระวังไม่ให้โดนน�้าหมึกปากกา เพราะอาจเกิดคราบสีฝังแน่นได้

ผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กต้องระมัดระวังการเกิดสนิม หากเกิดความสกปรก ต้องท�าความสะอาดโดยเร็ว

4. วิธีท�ำควำมสะอำดบำนประตูเหล็ก
ควรท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอเพื่อคงความสวยงามในระยะยาว

วิธีท�ำควำมสะอำด

■█เมื่อเกิดสนิมบนเหล็ก
ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดค่อยๆ ขัดสนิมออก 
พ่นปิดทับบริเวณด้วยสเปรย์แล็กเกอร์ที่มีขายทั่วไป
ตามท้องตลาด

■█ศตัรขูองผลิตภัณฑ์เหล็กคือสนิม
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นของทอสเท็มนั้นผ่านกระบวนการป้องกันสนิม
แล้ว แต่เหล็กเป็นวัสดุที่เกิดสนิมได้ง่าย จึงต้องท�าความสะอาดให้เร็ว
ที่สุดเมื่อพบความสกปรก

หากคราบสกปรกฝังแน่นจะท�าความสะอาดยาก ควรท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่อไปนี้ แนะน�าให้ท�าความ
สะอาดเดือนละครั้ง
・█พื้นที่ติดทะเล (กรณีพื้นที่เป็นเกาะล้อมด้วยทะเล ถึงแม้ห่างจากชายฝั่งก็ควรท�าความสะอาดเดือนละครั้ง)
・█พื้นที่ติดบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง

■█เมื่อควำมเงำของผิวผลิตภัณฑ์ลดลงหลังกำรใช้มำเป็นเวลำนำน
ให้ขัดเคลือบด้วยแว็กซ์รถยนต์ (ชนิดไม่มีผงขัด ไม่กัดกร่อน) เพื่อเพิ่มความเงางามได้

■█เมื่อเกิดรอยขีดข่วนไม่ลึกบนผิวประตู
ใช้น�้ายาเคลือบรอยส�าหรับผิวพลาสติกโดยเฉพาะเช็ดเพื่อลบรอยได้
①  ฝุ่นและทรายที่ตกค้างอยู่กับผ้าท�าความสะอาดเป็นสาเหตุให้เกิดรอยขีดข่วนได้ กรุณาใช้ผ้าที่สะอาด
②  การใช้สารเคมีในการท�าความสะอาดควรใช้ในปริมาณน้อย และการเช็ดให้เช็ดตามแนวเส้นอะลูมิเนียม
③  เลือกใช้ผ้าสะอาดเท่านั้น

①  ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�้าชุบน�า้เปล่าสะอาดเช็ดที่ผิวเพื่อขจัดคราบสกปรกให้ทั่ว (หมายเหตุ ระมัดระวังบริเวณที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า)
หมายเหตุ การเช็ดถูแรงๆ ด้วยผ้าเนื้อแข็งหรือแปรงแข็ง อาจท�าให้เกิดรอยขีดข่วนได้

1)  คราบสกปรกที่เช็ดไม่ออกด้วยน�า้เปล่า ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน�้าสะอาดผสมสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ประมาณ 5-10% ของปริมาณน�้าสะอาด 
เพื่อเช็ดท�าความสะอาดคราบสกปรกได้ 

2) คราบที่เช็ดไม่ออกด้วยน�า้สบู่ สามารถใช้สเปรย์สารท�าความสะอาดคราบน�้ามันพ่นทิ้งไว้ 2-3 นาทีและเช็ดออก
②  ใช้ผ้านุ่มเช็ดท�าความสะอาด
หมายเหตุ หากเช็ดด้วยน�้าเปล่าสะอาดในขั้นตอนสุดท้ายไม่เกลี้ยง อาจทิ้งคราบน�้ายาท�าความสะอาดไว้บนผิวผลิตภัณฑ์ได้
③  ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน�้าเปล่าสะอาดเช็ดซ�า้จนหมดคราบ
หมายเหตุ  หากวิธีที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถขจัดคราบได้ ให้ใช้ผ้านุ่มสะอาดชุบแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดคราบนั้น หลังขจัดคราบสกปรกได้

แล้วให้เช็ดแอลกอฮอล์ออกในขั้นตอนสุดท้าย หากปล่อยให้แอลกอฮอล์ตกค้างอาจเกิดคราบหรือรอยด่างที่ผิวผลิตภัณฑ์ได้

■█วธิที�ำควำมสะอำด
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●█ เลือกใช้น�้าสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นกลาง 
ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นกรด, สารเคมีที่เป็นด่าง, สารเคมีคลอรีนหรือตัวท�าละลายอินทรีย์อื่นๆ เพราะอาจท�าลายฟิล์มเคลือบผิวอะลูมิเนียมและ 
สแตนเลสได้ สามารถใช้แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดในการขจัดคราบสกปรกติดแน่นได้

●█ผ้าที่ใช้ท�าความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�า้ ห้ามใช้แปรงลวดหรือกระดาษทราย

ท�าความสะอาดบานมุ้งอย่างสม�่าเสมอ และควรใช้งานบานมุ้งในสภาพที่สะอาด

●█ ถอดบานมุ้งออกจากรางเพื่อท�าความสะอาด คว�่าด้านที่ขึงผืนมุ้งลงกับพื้นราบ ท�าความสะอาดด้วยผ้านุ่มหรือฟองน�้าร่วมกับน�้าเปล่าสะอาด 
การท�าความสะอาดคราบน�า้มัน ให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน�า้ชุบน�้าสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นกลางเช็ดท�าความสะอาด

5. วิธีท�ำควำมสะอำดบำนมุ้ง

วิธีท�ำควำมสะอำด

●█ ต้องหันด้านที่มีผืนมุ้งขึงอยู่ลงด้านล่างเพื่อท�าความสะอาด การหันด้านผืนมุ้งขึ้นท�าความสะอาดเป็นสาเหตุท�าให้ผืนมุ้งหย่อนหรือยางอัด 
ผืนมุ้งหลุดได้

ข้อควรระวังในกำรท�ำควำมสะอำด

6. กำรท�ำควำมสะอำดกุญแจส�ำหรับประตู

วิธีท�ำควำมสะอำด

เมื่อพบว่าการสอดลูกกุญแจหรือการดึงออกติดขัด ให้ท�าความสะอาดดังนี้
①  เป่าเศษผงและฝุ่นออกจากรูกุญแจ 

ควรใช้อุปกรณ์เป่าฝุ่นชนิดที่ใช้ส�าหรับการท�าความสะอาดคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้
②  เป่าเศษผงและฝุ่นออกจากร่องตามลูกกุญแจ 

ใช้แปรงสีฟันช่วยในการขัดท�าความสะอาดตามร่องได้ (กรุณาท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ)
③  เมื่อท�าความสะอาดด้วยการเป่าฝุ่นแล้วยังมีการติดขัด

1)  ใช้ดินสอด�าขีดฝนตามร่องของลูกกุญแจแล้วลองเสียบและถอดลูกกุญแจหลายๆ ครั้ง  
อาจใช้ยางลบดินสอลบออกและท�าซ�้าๆ จะช่วยให้ลื่นขึ้นได้

2) หลังการแก้ไขปัญหา อาจพบผงถ่านของดินสอติดออกมากับลูกกุญแจได้ อาจเปื้อนเสื้อผ้าได้ กรุณาระมัดระวัง

แปรงสีฟ�น

ดินสอดำ

ร�องกุญแจ

ข้อควรระวังในกำรท�ำควำมสะอำด

●█ โปรดอย่าใช้น�้ามันหล่อลื่นที่มีจ�าหน่ายทั่วไปฉีดพ่นเข้าในรูกุญแจ ฝุ่นที่สะสมภายในอาจท�าให้
เกิดความผิดปกติกับกุญแจได้ 

กรุณาสอบถามรายละเอียดจากผู้ติดตั้ง
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