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ម៉ា សរុីនេឹ្ក្រជា្់លាយជាមរុន
ចសៀវចៅណែនំាស្ីពីការដំច�ីង និងកប្រិប្រ្ិការ

អំពីចសៀវចៅណែនំាចនះ
ករូៃសសៀវសៅសៃះ គឺជាដ្នែកមួយែ៏សខំាៃ់នៃ្លិ្្លសៃះ 
ស�ជីយគួរដ្តបគលជ់រូៃអនែកសតបជីតបាស ់បន្ទា ប់ពជីស្វជីការែំស�ជីង 
ៃិងរកសាទុកសមជីលសៅសពលចំាបាច់។ សរូមអាៃសោលការណដ៍ណនំ្ ៃិងការ 
តពមាៃដែលមាៃកនែនុងសសៀវសៅដណនំ្សៃះ សោយតបុងតបយ័្នែ ពជីសតពាះឯកសារទំាងសៃះ 
្្ដលៃ់រូវព័្៌មាៃសខំាៃ់ែល ់អនែកសតបជីតបាស ់ សតមាប់ ការបៃ្ដ សតបជីតបាស ់តបកប សោយ 
សុវ្្ិភាព ៃិងការដែទំា្លិ្្លសៃះ។ សតរៅពជីសៃះ វា្្ដលៃ់រូវ ការណែនំាណែប៉ុណ ណ្ ោះ 
ែលអ់នែកសតបជីតបាស ់អំពជីសសវាត្រឹមត្រូវ ៃិងទជីតំាងសគ�ទពំ័រនៃមា៉ា សុជីៃសៃះ។

មរុនចពលចាប់ច្្ើម
មា៉ា សុជីៃៃជីមួយៗ ត្រូវបាៃ ស្វជី ស្ស្ដសតបជីតបាស ់ៃិងត្ួ្ពិៃិ្្យយ៉ា ង�្ម្់ច្់ មុៃ សពល  
ែឹក ជញ្ជជូៃ។ សៅសពលែឹកជញ្ជជូៃ តកុម�៊ុៃែឹកជញ្ជជូៃយលត់ពមទទួលខុសត្រូវសលជី 
មា៉ា សុជីៃសៃះ។ សៅសពលទទួលមា៉ា សុជីៃសៃះ សរូមពិៃិ្្យសមជីលតបអប់កា្ុងសោយតបុង 
តបយ័្នែដតកងខរូចខា្ដ្នែកណាមួយ។ សបជីសិៃខរូចខា្ សរូមឱ្យតកុម�៊ុៃែឹកជញ្ជជូៃក្់ តតា 
ការខរូចខា្សៅសលជីវិក្កយបត្ែឹក ជញ្ជជូៃ ទៃំិញ ៃិងស្វជីការ្វា៉ា សៅតកុម�៊ុៃែឹកជញ្ជជូៃ។ 
ការខរូចខា្ចំសពាះមា៉ា សុជីៃចុចទរឹកសៃះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបសត់កុម�៊ុៃែឹកជញ្ជជូៃ។

ណបើចំាបាច់ ការដំណ�ើង និងការប្ដូរទើតំាងផលិែផលណនោះ តែរូវណែអនុវែ្តណោយ បុគ្គលិក ណដលមានលក្ខែៈសម្បែ្តិតគប់តរាន ់ 
មាន ចំណែោះដឹងថ្មីៗណផនែកសុវែ្ិភាពនិង អនាម័យ និងមាន បទពិណោធន ៍ជាក់ណស្ង តសបតាមបទប្បញ្ញែ្តិ បច្ចុប្បននែ។

សរូមសមជីលសគ�ទពំ័ររបសត់កុម�៊ុៃ Lancer Corp (lancercorp.com) សតមាប់ព័្៌មាៃន្ន្ ដែល ទាក់ ទង ៃរឹង សសៀវ សៅ ដណនំ្ស្ដជីពជីការែំស�ជីង/
តប្ិប្្ិការរបស ់្លិ្ ្ល Lancer ការដណនំ្អំពជីការែំស�ជីង ឯកសារដណនំ្ ៃិងតពរឹ្្ិបត្បសចចេកសទស ឬ សែើម្ជីឱ្យមាៃភាពងាយតសួល សរូមសស្កៃករូែ 
QR សោយសតបជីទរូរសពទាចល័្ (្តមរូវឱ្យមាៃ កម្មវិ្ជី) សតមាប់ការចរូលសមជីលឯកសារ បសចចេកសទសស្សេងសទៀ្ ភាលា មៗ ៃិងការបកដតបជាភាសាស្សេងៗ 
(សបជីអាចរកបាៃ) ទាក់ទងៃរឹងមា៉ា សុជីៃសៃះ។ 
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កាណែនំាណ្នែ្សរុវ្រ្ិភាពសខំាន់ៗ
សរូមអានការណែនំាណផនែកសុវែ្ិភាពទំាងអស ់មុនណពលណតបើតបាសម៉់ាសុើនណនោះ។

សសៀវសៅដណនំ្សៃះ មាៃព័្៌មាៃ ដ្នែក សុវ្្ិភាព សខំាៃ់ៗ ស�ជីយការតបុងតបយ័្នែ ដ្នែក សុវ្្ិភាពដែលអាចអៃុវ្្បាៃទំាងអស ់ត្រូវដ្ សោរពតាម។ សែើម្ជីកា្់បៃ្យ
ហាៃិភ័យនៃអគ្ិភ័យ ការខរូចខា្ឧបករណ ៍ឬ ការរងរបួសផ្ទា លខ់លាលួៃ សៅសពលសតបជីតបាសម់ា៉ា សុជីៃសៃះ សរូមអៃុវ្្តាមការដណនំ្/ការតពមាៃទំាងអសស់ៅសលជី្លិ្្ល
ដែលអនែកកំពុងសតបជីតបាស ់ែរូចខាងសតកាម ៖

 អ្រ្បេចៅពីចកកាយសញ្ញា កបរុងកបយ័្រនែ ចរៀបរាប់ពីស្្នភាពចករះថ្នែ ្់ ណដលអា្បណ្្លឱ្យរងរបួសធ្ងនធ់្ងរ ឬ បា្រ់បង់ជើវិ្រ ចបីសិនមិនចជៀសវាង។ កបា្ដថ្ 
អនែ្អានការកបរុងកបយ័្រនែចនះ មរុនចពលចាប់ច្្ើមដំច�ីង។

! សូមកបរុងកបយ័្រនែ

 អ្រ្បេណដលចៅពីចកកាយសញ្ញា យ្្ិ្រ្េរុ្ដា្់ ចរៀបរាប់ពីស្្នភាពណដលអា្ បណ្្ល ឱ្យ ខូ្ ខា ្រម៉ា សរុីន ចបីសិនមិនចជៀសវាង។ កបា្ដថ្ អនែ្អានការយ្្ិ្រ្េរុ្ដា្់ចនះ 
មរុនចពលចាប់ច្្ើមដំច�ីង។

! សូមយ្ ្ ិ្រ្េរុ្ដា្់

 អ្រ្បេណដលចៅពីចកកាយសញ្ញា ្្រ់សមគា លច់នះ ្្ល ់នូវព័្រ៌មន ណដលអា្ ជួយ អនែ្ ្ នែនុង ការអនរុវ្រ្នី្រិវិធីដំច�ីងម៉ា សរុីនកប្បចដាយ កបសិេ្ធ ភាព ណដលមន្នែនុងចសៀវ ចៅ ណែ នំា 
ចនះ។ ការមិនយ្្ិ្រ្េរុ្ដា្់ចលីព័្រ៌មនចនះ នឹង មិន បណ្្ល ឱ្យខូ្ខា្រ ឬ រង របួស ច�ីយ ណ្រចោះជាយ៉ា ងណ្ វាអា្ នឹងដា្់្ំហិ្រ ចលី ដំចែីរការននម៉ា សរុីន្រុ្េឹ្ចនះ។ 

្ំែ្រ់សមគា ល់

•  មា៉ា សុជីៃសៃះ មិៃគួរឱ្យកុមារ ឬ មៃុសសេ សខសាយ សតបជីតបាសស់ោយ ោ្ម ៃ ការ ត្ួ្ពិៃិ្្យស�ជីយ។ 

•  មា៉ា សុជីៃសៃះមិៃដមៃ្លិ្ស�ជីងសតមាប់ មៃុសសេ មួយចំៃួៃ (រាប់ទំាងកុមារ) ដែល មាៃ កាយ សម្ទាមិៃរឹងមំា បញ្ញា  សា្ម រ្ជី ទៃ់សខសាយ 
ោ្ម ៃបទពិសសា្ៃ៍ៃិងចំសណះ ែឹងស�ជីយ លុះតតាដ្ពួកសគទទួលបាៃ ការ ត្ួ្  ពិៃិ្្យ ឬ ការ ដណនំ្ ពាក់ព័ៃ្ ៃរឹង ការ សតបជី តបា ស ់មា៉ា សុជីៃសៃះ 
ពជីសណំាក់អនែក ទទួល ខុសត្រូវសលជី សុវ្្ិ ភាព  របសព់ួកសគ។ 

•  មា៉ា សុជីៃសៃះអាចត្រូវបាៃសតបជីសោយកុមារអាយុចាប់ពជី 8 ឆ្នែំ ស�ជីង ៃិងអនែកដែលមាៃកាយសម្ទាមិៃរឹងមំា ឬ 
សខសាយសម្្ភាពដ្នែកបញ្ញា សា្ម រ្ជី ឬ ោ្ម ៃបទពិសសា្ៃ៍ៃិងចំសណះែឹង សបជីសិៃពួកសគទទួលបាៃការត្ួ្ពិៃិ្្យ ឬ  

ការដណនំ្ពាក់ព័ៃ្ៃរឹងការសតបជីតបាសម់ា៉ា សុជីៃសៃះ តបកបសោយសុវ្្ិភាព ៃិងយលែ់ឹងពជីសតោះថ្នែ ក់ពាក់ព័ៃ្។

•  កុមារមិៃត្រូវលាងសមាអា ្ ៃិងដែទំាមា៉ា សុជីសៃះសោយោ្ម ៃការត្ួ្ពិៃិ្្យស�ជីយ។

•  មា៉ា សុជីៃសៃះមិៃដមៃជាដល្ងសក្មងសលងស�ជីយ  ស�ជីយអនែកគួរដ្ដណនំ្កុមារកុំឱ្យសលងមា៉ា សុជីៃសៃះ។

•  សជី្ុណ្ហ ភាពតប្ិប្្ិការសៅជុំវិញជាអប្បរមា/អ្ិបរមាសតមាប់មា៉ា សុជីៃចុចទរឹកសៃះ មាៃចសន្លា ះពជី 4°C ែល ់41°C 
(40°F ែល ់105°F)។ 

•  សរូមកុំសតបជីមា៉ា សុជីៃសៃះ សៅសតកាមលក្ខខណ្ឌ  តប្ិប្្ិ ការជុំវិញអប្បរមា។ 

•  សបជីសិៃមាៃទរឹកកកជាប់ សរូមបញ្ឈប់ការ សតបជី មា៉ា សុជីៃ សៃះ ៃិងទាក់ទង សសវា អនែក បសចចេក សទស ដែល មាៃ ការ អៃុញ្ញា ្។

•  ទសតម្ជាអ្ិបរមាសតមាប់ការសតបជីតបាសម់ាៃសុវ្្ិភាពគឺ 5°។ 

•  មា៉ា សុជីៃសៃះត្រូវដ្ែំស�ជីង ៃិងជួសជុលសោយ អនែក ជំន្ញ។

! ការចកបីកបាសណ់ដលចករងេរុ្
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ល្្ខែៈបច្ចេ្ចេស និងល្្ខែៈពិចសស

ម៉ា សរុីនចនះបច្ចេញ្កមិ្រសមពា ធសចំ�ង ចកកាម 70 dB

 េហំំ

  ទទឹង ៖ 648 ម.ម (25.5 អុជីង)
  ជម្រៅ ៖ 336.5 ម.ម (13.25 អុជីង)
  កម្ពស ់៖ 356 ម.ម (14.0 អុជីង)

 ចករឿងបំពា្់

   បំពង់បង្ហូរទឹកស៊ីរ៉ូលាយ្រាប់ ៖ សងៀង 6.35 ម.ម (1/4 អុជីង)

េម្ងន់

 ការដឹកជញ្ហូន ៖ 18.14 គ.ក (40 lbs)
 ទមទ ៖ 15.88 គ.ក (35 lbs)
 ជាមួយទឹកកក ៖ 38.56 គ.ក (85 lbs)

េឹ្្្

 សមត្ថភាព ៖ 22.68 គ.ក (50 lbs)

A. ធ៊ងទឹកកក
B. គ្មបធ៊ងទឹកកក
C. កបាលវ៉ា ល
D. មាត់ទ

A

C

 B

D

648 ម.ម

356 ម.ម.

336.5 ម.ម
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ការដំច�ីង និងកប្រិប្រ្ិការ

1.  កា្់ដខសេសចញ ស�ជីយសបជីកតបអប់ែឹកជញ្ជជូៃ។

2.  យកសមាភា រសវចខចេប់ខាងសតរៅមា៉ា សុជីៃ ៃិងរូបភាពទំាងអសស់ចញពជីដ្នែកខាងកនែនុង ្ ុង ទរឹកកក បន្ទា ប់មក ោក់មា៉ា សុជីៃសៅ ទជីតំាង សោលសៅ។

ការដំច�ីងម៉ា សរុីន

3.  ទជីតំាងដែលសតជើសសរជីសគួរដ្អាចតទតទង់ទម្ងៃ់មា៉ា សុជីៃជាមួយៃរឹងទរឹកកកបាៃ បន្ទា ប់ពជីកា្់សចញរួចរាលៃ់រូវកដៃលាងចុចទរឹក (សបជីអៃុវ្្បាៃ)។

4.  ការភា្ជ ប់ទុសយសៅសតកាយមា៉ា សុជីៃសៃះ អាច បន្លា យចុះសតកាមតាមការកា្់សចញកដៃលាងចុចទរឹក (សបជីសិៃអាចសៅរួច)។ 

5.  សតជើសទជីតំាងរាបសស្មជី ៃិងងាយចរូល ដែលសៅឆ្្ង យពជីការប៉ាះផ្ទា លព់ៃលាឺតពះអាទិ្្យ ឬពៃលាឺខាលាំ ង សតមាប់្ុងទរឹកសុឺរ៉ូលាយតសាប់។ 

6.  ្ ភា្ជ ប់្លាជូវបំពង់ឱ្យបាៃត្រឹមត្រូវពជីទជីតំាងសោលសៅនៃ្ុងទរឹកសុឺរ៉ូលាយតសាប់សៅកាៃ់បំពង់ បង្ហជូរទរឹកសុឺរ៉ូចរូលសៅដ្នែកខាងសតកាយមា៉ា សុជីៃ។  
ភា្ជ ប់ទុសយសៅកាៃ់បំពង់បង្ហជូរចរូលសោយសតបជីែសង្កៀប Oeteker ៃិងសតគឿងបំពាក់សមរម្យ។

7.  លាងសមាអា ្ ៃិងកមាចេ ្់សមសរាគ្ុងទរឹកកក។ (សូមមមីលផ្នែកលាងជ្មរះ និងកមាចា ត់មមមោគ មៅទពំ័របន្ទា ប់ស្មាប់ការផែនំ្)

8.  ចាក់ទរឹកកកចរូលរួចបិទគតមប្ុងទរឹកកក។ 

 ក្រួ្រពិនិ្រ្យម៉ា សរុីនណក្ងមនការខូ្ខា្រណដលចមីលមិនច�ីញ។ ចបីសិនមន សូមជូនដំែឹងក្រុមហ៊រុនដឹ្ជ្្ជូន និងចធវីការ្រវា៉ា ។

្ំែ្រ់សមគា ល់

 ចដើម្ីឱ្យការ្ឹ្ចេសជ្ៈកានណ់្រកបចសីរ សូ មបង្ជូរេឹ្ចៅសលច់្ញពីធរុង េឹ្្្ចដាយ ចកបីម្រ់េ ចៅណ្នែ្្ំចហៀងម៉ា សរុីន។ ចា្់បំចពញេឹ្្្ជាចេៀងោ្រ់។

្ំែ្រ់សមគា ល់

 សូម្រុំចបី្ការចវ្ខចេប់ខាង្នែនុងច្ញឱ្យចស្ះរហូ្រោលណ់្រម៉ា សរុីនចនះក្រូវបានដា្់ចៅេីតំាងចរលចៅ។

! សូមយ្ ្ ិ្រ្េរុ្ដា្់

 េឹ្្្ណដចកបីចៅ្នែនុងម៉ា សរុីនចនះ អា្មិន មន សរុវ្រ្ិភាព  ចហីយ្៏មិនរួរចលបវាណដរ។ ្រុំពិស្ េពំា ជ្្្់ ចលប ឬ ដា្់េឹ្្្ចនះ្ូល្នែនុងចេសជ្ៈឱ្យ
ចស្ះ។ េឹ្្្ណដលចកបី្នែនុងម៉ា សរុីនចនះ រឺសកមប់ណ្រចរលបំែងចធវីឱ្យ្លិ្រ្លក្រជា្់ប៉ារុចណ្ណ ះ។

! សូមកបរុងកបយ័្រនែ

9.  ែំស�ជីងបរិកា្ខ រសភសជ្ជជៈលាយតសាប់ សៅតាម ការ ដណនំ្ ៃិងលក្ខណជៈ បសចចេក សទស របស ់ សរាងចតក ្លិ្។

10.  សបជីកែំសណជីរការកបាលវា៉ា លៃជីមួយៗ សែើម្ជី បសណ្ដ ញ  ខ្យលស់ចញពជីទុសយទរឹកសុជីរ៉ូ។

ណ្នែ្ខាងមរុខននឧប្រែ៍ ណ្នែ្ខាងចកកាយននឧប្រែ៍

A D

 B C

C  B
D A

A. បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 1
B. បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 2
C. បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 3
D. បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 4
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ព័្រ៌មនេូចៅ

ការលាងសមអា ្រ និងការ្មចេ ្រ់ចមចរារ

•  មា៉ា សុជីៃ Lancer (ែ្មើ ឬ ផ្លា សែ់្មើ) ត្រូវបាៃែឹកជញ្ជជូៃសចញពជីសរាងចតក បន្ទា ប់ពជីលាងសមាអា ្ ៃិងកមាចេ ្់សមសរាគរួច 
តសបតាមការដណនំ្កនែនុងដ្នែកសៃះ។ អនែកសតបជីឧបករណស៍ៃះ ត្រូវ ស្វជី ការ ដែទំា ជាតបចំា សៅតាម លក្ខខណ្ឌ  ្ តមរូវ សៅកនែនុង សសៀវសៅ ដណនំ្ សៃះ ៃិង/ឬ 
ការដណនំ្របស ់តកសួង សុខាភិ បាល តបចំាមរូលោឋា ៃ ៃិងតបចំារែឋា សែើម្ជីធាន្បាៃៃរូវការសតបជីតបាសត់្រឹមត្រូវ ៃិងលក្ខខណ្ឌ អន្ម័យលអា។ 

 វិធីលាងសមអា ្រណដល្្លជ់ូន រឺោ្់ េងនឹងម៉ា សរុីន Lancer ណដលក្រូវ បាន ចរៀប រាប់ ្ នែនុងចសៀវចៅណែនំាចនះ។ ចបីសិន្ំពរុងលាងសមអា ្រម៉ា សរុីនច្សេង  
សូមអនរុវ្រ្តាមការណែនំារបសច់រាង្ក្្លិ្រឧប្រែច៍នាះ។ 

្ំែ្រ់សមគា ល់

•  ការសមាអា ្ គួរ ដ្ អៃុវ្្ សោយ បុគ្លិក ដែល មាៃ ការបណ្ដនុ ះបណា្ដ លប៉ាុសណាណ ះ។ សតបជីសតសាមនែអន្ម័យអំ�នុងសពលសមាអា ្។ ត្រូវសោរពតាមការតបុង
តបយ័្នែដ្នែកសុវ្្ិភាពដែលត្រូវ អៃុវ្្។ ការតពមាៃដណនំ្អំពជី្លិ្្លដែលកំពុងសតបជីតបាសស់ៃះ ត្រូវដ្អៃុវ្្តាម។

•  ចកបីចកស្មនដអនាម័យ ចៅចពលលាងសមអា ្រម៉ា សរុីន និង្្រ់សមគា លក់ារកបរុងកបយ័្រនែណ្នែ្សរុវ្រ្ិភាពោំងអស។់

•  ក៊ ំសតបជីទរឹកបាញស់ែើម្ជីលាងសមាអា ្ ឬ កមាចេ ្់សមសរាគឱ្យសសាះ។

•  កុ ំចកបីចមសៅចធវីឱ្យស ឬ ចមសៅស្ប៊ូណដលមនជា្រិកា្រ់ខាលាំ ង; វាអា្ចធវីឱ្យចហីរពែ៌ និងសរុីកា្រ់ណ្នែ្ច្សេងៗ។

•  កុ ំចកបីចខានែ សចកាស វ្រ្នុមរុ្រកសួ្ ណដ្ ដរុស ឆ្នែំ ង កបដាប់លាងចាន ក្ដាសខា្រ់ ឬ ស្រធា្ររុ រំលាយ ចៅចលីម៉ា សរុីន ្ រុ្េឹ្ចនះ។

•  កុ ំចកបីេឹ្ច្្ចលីសពី 60° C (140° F)។ វាអា្ចធវីឱ្យខូ្ម៉ា សរុីន្រុ្េឹ្។

•  កបា្ដថ្ សូលរុយស្យនុង្មចេ ្រ់ចមចរារ ោំងអសក់្រូវបានយ្ច្ញពីកបព័ន្ធ។

! សូមយ្ ្ ិ្រ្េរុ្ដា្់

សូលរុយស្យនុងលាងសមអា ្រ និង្មចេ ្រ់ចមចរារ

សូលរុយស្យនុងលាងសមអា ្រ 

លាយទរឹកសាប៊រូ (ឧ. សរូែ្យជូម� សរ៉្ស៊ុលផ្្, ទរឹកសាប៊រូលាងចាៃ) ជាមួយទរឹកសាអា ្អាច្ឹកបាៃ កនែនុងកតមិ្សជី្ុណ្ហ ភាព 32°C ែល ់43°C 
(90°F ែល ់110°F)។ អតតាលបាយរួមមាៃ សារធា្ុលាងសមាអា ្ មួយ  សអាៃ ជាមួយទរឹកពជីរហ្ា�នុង។ សរៀបចំសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្យ៉ា ង្ិច 
5 ហ្ា�នុង។ កុំសតបជីសមសៅសាប៊រូែរូចជា សមសៅស្វជីឱ្យស ឬ ធា្ុ រំលាយ ស្សេងៗ ពជីសតពាះវាអាចស្វជីឱ្យ ខរូច មា៉ា សុជីៃ ជាសរៀងរ�រូ្។ តបាកែថ្ 
លាងទរឹកឱ្យសាអា ្សោយ សតបជី ទរឹក សាអា ្មាៃសុវ្្ិភាពកនែនុងកតមិ្សជី្ុណ្ហ ភាព 32°C ែល ់43°C (90°F ែល ់110°F)។ ការបន្លា យដខសេទុសយដវង
អាចត្រូវសតបជីសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្សតចជីៃ។

សូលរុយស្យនុង្មចេ ្រ់ចមចរារ 
សរៀបចំសរូលុយស្យនុងកមាចេ ្់សមសរាគសៅតាមការដណនំ្ជាលាយលក្ខណអ៍កសេររបសស់រាងចតក្លិ្ ៃិងសោលការណដ៍ណនំ្ ដ្នែក សុវ្្ិភាព។ 
សរូលុយស្យនុងសៃះត្រូវដ្្្ដល ់100 ដ្នែកកនែនុងមួយលាៃកលារ (PPM) (ឧ. សរូែ្យជូម អុជីប៉ារូកលារី្ ឬ សមសៅស្វជីឱ្យស) ៃិងសរូលុយស្យនុងកមាចេ ្់សមសរាគយ៉ា ង្ិច 
5 ហ្ា�នុង គួរដ្សត្ៀមឱ្យស�ជីយ។
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ការលាងសមអា ្រ និងការណែោំកបចំានែ្ង

ការលាងសមអា ្រធរុងេឹ្្្ - កបចំាណខ

1.  សោយសតបជីសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្ ៃិង តកណា្់ សាអា ្ អនែកត្រូវ សមាអា ្ គតមប ្ ុងទរឹកកក ៃិង ន្ទា ខាង សតរៅទំាងអស។់

2.  សមាអា ្ដ្នែកខាងសតរៅនៃកបាលវា៉ា លចុចទរឹក។

3.  សែើម្ជីឱ្យការ្ឹកសភសជ្ជជៈកាៃ់ដ្តបសសជីរ សរូ មបង្ហជូរទរឹកសៅសលស់ចញពជី្ុង ទរឹកកកសោយ សតបជីមា្់ទ សៅដ្នែកចំស�ៀងមា៉ា សុជីៃ។ 
ចាក់បំសពញទរឹកកកជាសទៀងទា្់។

4.  ជរូ្សមាអា ្កដៃលាងខាទា ្ទរឹកទំាងអស ់សោយសតបជីតកណា្់សសជីមតជលក់កនែនុងសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្។

1.  សបជីកគតមប្ុងទរឹកកក ៃិងយកទរឹកកកទំាងអសស់ចញពជី្ុង។

2.  បង្ហជូរទរឹកសៅសលស់ោយសតបជីមា្់ទសៅដ្នែកចំស�ៀងមា៉ា សុជីៃ។

3.  សោយសតបជីសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្ ៃិងតកណា្់សាអា ្ ឬតចាសទៃ់ អនែកត្រូវសមាអា ្តគប់ដ្នែកទំាងអសន់ៃ្ុងទរឹកកក ៃិងន្ទាបៃទាះត្ជាក់។

4.  អៃុវ្្ជំហាៃទជី 3 ម្ដងសទៀ្សតមាប់ន្ទាខាងសតរៅមា៉ា សុជីៃទំាងអស។់

5.  សោយសតបជីទរឹក្ឹកសរៅ្ដ ឧណ្ហ ៗ អនែកត្រូវលាងជតមះ សរូលុយ ស្យនុង លាងសមាអា ្ឱ្យអស។់

6.  ចាក់ទរឹកកកចរូល ៃិងបិទគតមប្ុងទរឹកកក។

ការសមអា ្រ និង្មចេ ្រ់ចមចរារេរុចយ - កបចំាណខ

1.  ែកទុសយសចញពជី្ុងសភសជ្ជជៈលាយតសាប់។ 

2.  ចាក់ទរឹកសរៅ្ដ ឧណ្ហ ៗចរូលកនែនុងបំពង់មា៉ា សុជីៃសែើម្ជីលាងជតមះសារធា្ុដែលសៅសលក់នែនុងបំពង់។

3.  សត្ៀមសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្ ដែលបាៃសរៀបរាប់សៅទពំ័រមុៃ។ 

4.  ចាក់សរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្សៅកនែនុងទុសយ បន្ទា ប់មក ទុកវាសចាលែប់ (10) ន្ទជី។ 

5.  បាញទ់រឹកលាងសរូលុយស្យនុងសមាអា ្សចញពជីទុសយមា៉ា សុជីៃសោយសតបជីទរឹកសាអា ្សរៅ្ដ ឧណ្ហ ៗ។

6.  សត្ៀមសរូលុយស្យនុងកមាចេ ្់សមសរាគដែលបាៃសរៀបរាប់ខាងសលជី។ 

7.  ចាក់សរូលុយស្យនុងកមាចេ ្់សមសរាគសៅកនែនុងទុសយ ស�ជីយបន្ទា ប់មក ទុកវាសចាលែប់ (10) ន្ទជី។

8.  ភា្ជ ប់ទុសយជាែ្មើសៅកាៃ់្ុងសភសជ្ជជៈលាយតសាប់ ស�ជីយចុចទរឹកសែើម ជ្ីលាងសរូលុយស្យនុងកមាចេ ្់សមសរាគសន្ះសចញពជីទុសយឧបករណច៍ុចទរឹក។

9.  ភលាក់ទរឹកសែើម្ជីបញ្្ជ ក់ថ្ ោ្ម ៃរសជា្ិដបលាក។ សបជីសិៃមាៃរសជា្ិដបលាក សរូមបាញទ់រឹកទុសយម្ដងសទៀ្។

  បនាទា ប់ពី្មចេ ្រ់ចមចរាររួ្ សូមលាងជកមះជាមួយ្លិ្រ្លចកបីកបាស់្ រុង ចកកាយ រហូ្រោលណ់្ររមា នរស ជា្រិជាប់ ម្រ់។ ្រុំលាងជកមះចដាយ ចកបីេឹ្ ស្អា ្រ។ 
សូលរុយស្យនុង្មចេ ្រ់ចមចរារណដលចៅ សល់្ នែនុង កបព័ន្ធ នំាម្នូវចករះ ថ្នែ ្់ដលស់រុខភាព។

! សូមកបរុងកបយ័្រនែ
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ការសមអា ្រនិង្មចេ ្រ់ចមចរារ្បាលវា៉ា ល - កបចំាណខ

1.  ែកទុសយសចញពជី្ុងសភសជ្ជជៈលាយតសាប់។

2.  ែកទុសយសចញពជីមា៉ា សុជីៃ សោយបសណ្ដ ញសចញៃរូវការប៉ារូៃឌជីអុកសុជី្។

3.  ែកកបាលវា៉ា ល សោយបងវវិលកបាលសោសុជី បតញ្ចេ ស តទៃិចន្�ិកាសចញពជីសជើងែំស�ជីង។

4.  ែកពជីស្ដនុងវា៉ា លជ័រសចញពជីកកបាលវា៉ា ល។

5.  សោយសតបជីសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្ ៃិងតកណា្់សាអា ្ អនែកត្រូវសមាអា ្កបាលវា៉ា ល ៃិងពជីស្ដនុងវា៉ា ល ស�ជីយ លាងទរឹកសរៅ្ដ ឧណ្ហ ៗ 
ដែលអាច្ឹកបាៃ។

6.  សោយសតបជីសរូលុយស្យនុងលាងសមាអា ្ ៃិងតកណា្់សាអា ្ អនែកត្រូវកមាចេ ្់សមសរាគកបាលវា៉ា ល ៃិងពជីស្ដនុងវា៉ា ល ស�ជីយសែំវិលហាលខ្យលឱ់្យស្ងលួ្។

7.  សោយសតបជីតកណា្់សាអា ្ ៃិងតចាស្រូច អនែកត្រូវសមាអា ្ ៃិងស្វជីអន្ម័យដ្នែកខាងកនែនុងនៃកកបាលវា៉ា ល ៃិងសែំវិលហាលខ្យលឱ់្យស្ងលួ្។

8.  ែំស�ជីងពជីស្ដនុង ៃិងកបាលវា៉ា លស�ជីងវិញ សលជីសជើងែំស�ជីង ៃិង ភា្ជ ប់ទុសយស�ជីងវិញ ជាមួយ្ុងសភសជ្ជជៈលាយតសាប់។

9.  សបជីកទរឹកសែើម្ជីលាងសរូលុយស្យនុងកមាចេ ្់សមសរាគដែលសៅសលក់នែនុងកបាលវា៉ា ល។ ភលាក់ទរឹកសែើម្ជីបញ្្ជ ក់ថ្ ោ្ម ៃរសជា្ិដបលាក។ 
សបជីសិៃមាៃរសជា្ិដបលាក សរូមបាញទ់រឹកទុសយម្ដងសទៀ្។

  បនាទា ប់ពី្មចេ ្រ់ចមចរាររួ្ សូម លាង ជកមះ ជាមួយ ្លិ្រ្លចកបីកបាស ់្ រុង ចកកាយ រហូ្រោលណ់្ររមា នរសជា្រិជាប់ម្រ់។ ្រុំលាងជកមះចដាយ ចកបីេឹ្ ស្អា ្រ។ 
សូលរុយស្យនុង្មចេ ្រ់ចមចរារណដលចៅ សល់្ នែនុង កបព័ន្ធ នំាម្នូវចករះ ថ្នែ ្់ដលស់រុខភាព។

! សូមកបរុងកបយ័្រនែ

      សែើម្ជីទប់សា្ក ្់កុំឱ្យមាៃ្លប៉ាះពាលស់លជីបរិស្ាៃសោយសារការសចាលសណំលម់ិៃត្រឹមត្រូវ សរូមស្វជីការដកនចនែឧបករណស៍ៃះស�ជីងវិញ  
សោយដសវងរកតកុម�៊ុៃដកនចនែស�ជីងវិញដែលមាៃការអៃុញ្ញា ្ត្រឹមត្រូវ ឬទាក់ទងអនែកលក់រាយដែលលក់្លិ្្លសៃះ។  
អៃុវ្្តាមបទប្ញញា្្ិកនែនុងមរូលោឋា ៃទាក់ទងៃរឹងការសបាះសចាលធា្ុរលាយ ៃិងអុជីសរូ�ង់។

	  
ការចបាះចចាលឧប្រែ៍្ រុ្េឹ្

F

A

 B

C

D

E

A. កបាលវ៉ា ល
B. ពីស្ដុងវ៉ា ល
C. កកបាលវ៉ា ល
D. កបាលមោស៊ីភ្ាប់
E. តួកបាលវ៉ា ល
F. ម៊មផកង



ក្រុមហ៊រុន Lancer Corp.

800-729-1500

ជំនួយបច្ចេ្ចេស/ការធានា ៖ 800-729-1550

custserv@lancercorp.com

lancercorp.com


