ម៉ាស៊ីនទឹកត្រជាក់លាយជាមុន
ស�ៀវភៅណែនាំស្ដីពីការដំឡ�ើង និងប្រតិបត្តិការ

សូមម�ើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Lancer Corp (lancercorp.com) សម្រាប់ព័ត៌មាននានា ដែល
ទាក់ទ
 ងនឹង
ស�ៀវភៅណែនាំស្ដីពីការដំឡ�ើង/

ប្រតិបត្តិការរបស់ផលិតផល Lancer ការណែនាំអំពីការដំឡ�ើង ឯកសារណែនាំ និងព្រឹត្តិបត្របច្ចេកទេស ឬ ដ�ើម្បីឱ្យមានភាពងាយស្រួល សូមស្កេនកូដ

QR ដោយប្រើទូរសព្ទចល័ត (តម្រូវឱ្យមាន
កម្មវិធី) សម្រាប់ការចូលម�ើលឯកសារ
បច្ចេកទេសផ្សេងទ�ៀតភ្លាមៗ និងការបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗ
(ប�ើអាចរកបាន) ទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីននេះ។

អំពីស�ៀវភៅណែនាំនេះ

មុនពេលចាប់ផ្ដើម

ហ�ើយគួរតែប្រគល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពីធ្វើការដំឡ�ើង

ដឹក
ជញ្ជូន។ នៅពេលដឹកជញ្ជូន ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវល�ើ

កូនស�ៀវភៅនេះ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សខា
ំ ន់នៃផលិតផលនេះ

និងរក្សាទុកម�ើលនៅពេលចាំបាច់។ សូមអានគោលការណ៍ណែនាំ និងការ

ព្រមានដែលមានក្នុងស�ៀវភៅណែនាំនេះ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ពីព្រោះឯកសារទាំងនេះ
ផ្ដលនូ
់ វព័ត៌មានសំខាន់ដល់
អ្នកប្រើប្រាស់ សម្រាប់កា
 របន្ដប្រើប្រាស់ប្រកបដោយ

សុវត្ថិភាព និងការថែទាំផលិតផលនេះ។ ក្រៅពីនេះ វាផ្ដលនូ
់ វ ការណែនាំតែប៉ុណ្ណោះ
ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ អំពីសេវាត្រឹមត្រូវ និងទីតាំងគេហទំព័រនៃម៉ាស៊ីននេះ។

ម៉ាស៊ីននីមួយៗ ត្រូវបានធ្វើតេស្ដប្រើប្រាស់ និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ មុនពេល
ម៉ាស៊ីននេះ។ នៅពេលទទួលម៉ាស៊ីននេះ សូមពិនិត្យម�ើលប្រអប់កាតុងដោយប្រុង

ប្រយ័ត្នក្រែងខូចខាតផ្នែកណាមួយ។ ប�ើសិនខូចខាត សូមឱ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនកត់ត្រា
ការខូចខាតនៅល�ើវិក្កយបត្រដឹកជ
 ញ្ជូន
ទន
ំ ិញ និងធ្វើការតវ៉ាទៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។

ការខូចខាតចំពោះម៉ាស៊ីនចុចទឹកនេះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។

ប�ើចាំបាច់ ការដំឡ�ើង និងការប្ដូរទីតាំងផលិតផលនេះ ត្រូវតែអនុវត្តដោយ
បុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
មាន
ចំណេះដឹងថ្មីៗផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងអ
 នាម័យ និងមាន
បទពិសោធន៍
ជាក់ស្ដែង ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ
បច្ចុប្បន្ន។

ក្រុមហ៊ុន Lancer Corporation

ជំនួយបច្ចេកទេស/ការធានា

6655 Lancer Blvd.
San Antonio, Texas 78219
800-729-1500

800-729-1550
custserv@lancercorp.com
lancercorp.com
PN: 28 -0979-KH
"Lancer" គឺជាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនៃ Lancer © 2016 by Lancer ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ និងមានការរក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាង។

កាណែនាំផ្នែកសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ

សូមអានការណែនាំផ្នែកសុវត្ថិភាពទាំងអស់ មុនពេលប្រើប្រាស់ម៉ា ស៊ីននេះ។

ស�ៀវភៅណែនាំនេះ មានព័ត៌មានផ្នែកស
 ុវត្ថិភាព
សខា
ំ ន់ៗ ហ�ើយការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកស
 ុវត្ថិភាពដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ ត្រូវតែគោរពតាម។ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ

ហានិភ័យនៃអគ្គិភ័យ ការខូចខាតឧបករណ៍ ឬ ការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំ/ការព្រមានទាំងអស់នៅល�ើផលិតផល
ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ដូចខាងក្រោម ៖

! សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

អត្ថបទនៅពីក្រោយសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្ន រ�ៀបរាប់ពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចបណ្
ដា លឱ្យរងរបួសធ្ងនធ
់ ្ងរ ឬ បាត់បង់ជីវិត ប�ើសិនមិនជ�ៀសវាង។ ប្រាកដថា
អ្នកអានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះ មុនពេលចាប់ផ្ដើមដំឡ�ើង។

! សូមយកចិត្តទុកដាក់

អត្ថបទដែលនៅពីក្រោយសញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់ រ�ៀបរាប់ពីស្ថានភាពដែលអាច
បណ្
ដា ល
ឱ្យ
ខូច
ខាតម៉ាស៊ីន ប�ើសិនមិនជ�ៀសវាង។ ប្រាកដថា អ្នកអានការយកចិត្តទុកដាក់នេះ
មុនពេលចាប់ផ្ដើមដំឡ�ើង។

កំណត់សម្គាល់

អត្ថបទដែលនៅពីក្រោយសញ្ញាកត់សម្គាល់នេះ ផ្ដល់
នូវព័ត៌មានដែលអាច
ជួយ
អ្នកក្នុង
ការអនុវត្តនីតិវិធីដំឡ�ើងម៉ាស៊ីនប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព ដែលមានក្នុងស�ៀវភៅ
ណែ
នាំ

នេះ។ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ល�ើព័ត៌មាននេះ នឹងម
 ិន
បណ្
ដា ល
ឱ្យខូចខាត ឬ រង
របួសឡ�ើយ តែទោះជាយ៉ាងណា វាអាច
នឹងដាក់កំហិតល�ើ
ដំណ�ើរការនៃម៉ាស៊ីនចុចទឹកនេះ។

! ការប្រើប្រាស់ដែលគ្រោងទុក
•
•

ម៉ាស៊ីននេះ មិនគួរឱ្យកុមារ ឬ មនុស្សខ្សោយប្រើប្រាស់ដោយគ្មាន
ការ
ត្រួតពិនិត្យឡ�ើយ។

ម៉ាស៊ីននេះមិនមែនផលិតឡ�ើងសម្រាប់ម
 នុស្ស
មួយចំនួន (រាប់ទាំងកុមារ) ដែល
មាន
កាយ
សម្បទាមិនរឹងមាំ បញ្ញាស្មា រតី
ទន់ខ្សោយ

គ្មានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងឡ�ើយ លុះត្រាតែពួកគេទទួលបាន
ការ
ត្រួត
ពិនិត្យ ឬ ការណែនាំ
ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការប្រើប្រា
ស់ម៉ាស៊ីននេះ
ពីសណា
ំ
ក់អ្នកទ
 ទួល
ខុសត្រូវល�ើ
សុវត្ភាព
ថិ របស់ពួកគេ។

•

ម៉ាស៊ីននេះអាចត្រូវបានប្រើដោយកុមារអាយុចាប់ពី 8 ឆ្នាំឡ�ើង និងអ្នកដែលមានកាយសម្បទាមិនរឹងមាំ ឬ

ខ្សោយសមត្ថភាពផ្នែកបញ្ញាស្មា រតី ឬ គ្មានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹង ប�ើសិនពួកគេទទួលបានការត្រួតពិនិត្យ ឬ
ការណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ។

•
•
•
•
•
•
•

2

កុមារមិនត្រូវលាងសម្អាត និងថែទាំម៉ាស៊ីនេះដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឡ�ើយ។

ម៉ាស៊ីននេះមិនមែនជាល្បែងក្មេងលេងឡ�ើយហ�ើយអ្នកគួរតែណែនាំកុមារកុំឱ្យលេងម៉ាស៊ីននេះ។

 ីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការនៅជុំវិញជាអប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចុចទឹកនេះ មានចន្លោះពី 4°C ដល់ 41°C
ស
(40°F ដល់ 105°F)។
សូមកុំប្រើម៉ាស៊ីននេះ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្ការជុ
តិ ំវិញអប្បបរមា។

ប�ើសិនមានទឹកកកជាប់ សូមបញ្ឈប់ការប្រើម៉ាស៊ីននេះ និងទាក់ទង
សេវា
អ្នក
បច្ចេកទេស
ដែល
មាន
ការ
អនុញ្ញាត។
ទម្រេតជាអតិបរមាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពគឺ 5°។
ម៉ាស៊ីននេះត្រូវតែដំឡ�ើង និងជួសជុលដោយ
អ្នកជ
 ំនាញ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងលក្ខណៈពិសេស
B
A

C

356 ម.ម.

D

648 ម.ម
336.5 ម.ម

ទំហ ំ

		ទទឹង ៖ 648 ម.ម (25.5 អ៊ីង)
		ជម្រៅ ៖ 336.5 ម.ម (13.25 អ៊ីង)
		កម្ពស់ ៖ 356 ម.ម (14.0 អ៊ីង)
គ្រឿងបំពាក់

		
បំពង់បង្ហូរទឹកស៊ីរ៉ូលាយស្រាប់ ៖ ង�ៀង 6.35 ម.ម (1/4 អ៊ីង)

ទម្ងន ់

A.
B.
C.
D.

ធុងទឹកកក

គម្របធុងទឹកកក
ក្បាលវ៉ាល
មាត់ទ

ការដឹកជញ្ជូន ៖ 18.14 គ.ក (40 lbs)
ទទេ ៖ 15.88 គ.ក (35 lbs)

ជាមួយទឹកកក ៖ 38.56 គ.ក (85 lbs)
ទឹកកក

សមត្ថភាព ៖ 22.68 គ.ក (50 lbs)

ម៉ាស៊ីននេះបញ្ចេញកម្រិតសម្ពាធសំឡេងក្រោម 70 dB

3

ការដំឡ�ើង និងប្រតិបត្តិការ

ការដំឡ�ើងម៉ាស៊ីន

1. កាត់ខ្សែចេញ ហ�ើយប�ើកប្រអប់ដឹកជញ្ជូន។

2. យកសម្ភារវេចខ្ចប់ខាងក្រៅម៉ាស៊ីន និងរូបភាពទាំងអស់ចេញពីផ្នែកខាងក្នុងធុង
ទឹកកក បន្ទាប់មក ដាក់ម៉ាស៊ីននៅ
ទីតាំងគោលដៅ។

! សូមយកចិត្តទុកដាក់

សូមកុំប�ើកការវេចខ្ចប់ខាងក្នុងចេញឱ្យសោះរហូតទាល់តែម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានដាក់នៅទីតាំងគោលដៅ។

កំណត់សម្គាល់

ត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនក្រែងមានការខូចខាតដែលម�ើលមិនឃ�ើញ។ ប�ើសិនមាន សូមជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន និងធ្វើការតវ៉ា។

3. ទីតាំងដែលជ្រើសរ�ើសគួរតែអាចទ្រទ្រង់ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងទឹកកកបាន បន្ទាប់ពីកាត់ចេញរួចរាល់នូវកន្លែងចុចទឹក (ប�ើអនុវត្តបាន)។
4. ការភ្ជា ប់ទុយោទៅក្រោយម៉ាស៊ីននេះ អាច
បន្លាយចុះក្រោមតាមការកាត់ចេញកន្លែងចុចទឹក (ប�ើសិនអាចទៅរួច)។

5. ជ្រើសទីតាំងរាបស្មើ និងងាយចូល ដែលនៅឆ្ងាយពីការប៉ះផ្ទាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬពន្លឺខ្លាំង សម្រាប់ធុងទឹកស៊ឺរ៉ូលាយស្រាប់។

6. តភ្ជា ប់ផ្លូវបំពង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវពីទីតាំងគោលដៅនៃធុងទឹកស៊ឺរ៉ូលាយស្រាប់ទៅកាន់បំពង់ប
 ង្ហូរទឹកស៊ឺរ៉ូចូលនៅផ្នែកខាងក្រោយម៉ាស៊ីន។
ភ្ជា ប់ទុយោទៅកាន់បំពង់បង្ហូរចូលដោយប្រើដង្កៀប Oeteker និងគ្រឿងបំពាក់សមរម្យ។
7. លាងសម្អាត និងកម្ចាត់មេរោគធុងទឹកកក។ (សូមម�ើលផ្នែកលាងជម្រះ និងកម្ចាត់មេរោគនៅទំព័របន្ទាប់សម្រាប់ការណែនាំ)
8. ចាក់ទឹកកកចូលរួចបិទគម្របធុងទឹកកក។

! សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

ទឹកកកដែប្រើនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះ អាចមិនមាន
សុវត្ថិភាពហ�ើយក៏មិនគួរលេបវាដែរ។ កុំពិសា ទំពា ជញ្ជក់ លេប ឬ ដាក់ទឹកកកនេះចូលក្នុងភេសជ្ជៈឱ្យ
សោះ។ ទឹកកកដែលប្រើក្នុងម៉ាស៊ីននេះ គឺសម្រាប់តែគោលបំណងធ្វើឱ្យផលិតផលត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។

9. ដំឡ�ើងបរិក្ខា រភេសជ្ជៈលាយស្រាប់ ទៅតាម
ការណែនាំ និងលក្ខណៈ
បច្ចេកទេស
របស់រោងចក្រផលិត។
10. ប�ើកដំណ�ើរការក្បាលវ៉ាលនីមួយៗ ដ�ើម្បី
បណ្ដេ ញ
ខ្យល់ចេញពីទុយោទឹកស៊ីរ៉ូ។

កំណត់សម្គាល់

ដ�ើម្បីឱ្យការផឹកភេសជ្ជៈកាន់តែប្រស�ើរ សូម
 បង្ហូរទឹកនៅសល់ចេញពីធុងទឹកកកដោយប្រើមាត់ទ នៅផ្នែកចំហ�ៀងម៉ាស៊ីន។ ចាក់បំពេញទឹកកកជាទ�ៀងទាត់។

ផ្នែកខាងមុខនៃឧបករណ៍

ផ្នែកខាងក្រោយនៃឧបករណ៍
A.
B.
C.
D.

A

បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 2

បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 3
បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 4

D

B

C

C
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បំពង់ទឹកស៊ីរ៉ូ 1

D

B

A

ព័ត៌មានទូទៅ
•

ការលាងសម្អាត និងការកម្ចាត់មេរោគ

ម៉ាស៊ីន Lancer (ថ្មី ឬ ផ្លាស់ថ្មី) ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីរោងចក្រ បន្ទាប់ពីលាងសម្អាត និងកម្ចាត់មេរោគរួច

ស្របតាមការណែនាំក្នុងផ្នែកនេះ។ អ្នកប្រើឧបករណ៍នេះ ត្រូវធ្វការថែទា
ើ
ំ
ជាប្រចាំទៅតាម
លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅក្នុង
ស�ៀវភៅណែនាំនេះ និង/ឬ
ការណែនាំរបស់ក្រសួងស
 ុខាភិ
បាលប្រចាំមូលដ្ឋាន និងប្រចាំរដ្ឋ ដ�ើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ និងលក្ខខណ្ឌអនាម័យល្អ។

កំណត់សម្គាល់

វិធីលាងសម្អាតដែលផ្ដល់ជូន គឺទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីន Lancer ដែលត្រូវ
បានរ�ៀប
រាប់ក្នុងស�ៀវភៅណែនាំនេះ។ ប�ើសិនកំពុងលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនផ្សេង
សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិតឧបករណ៍នោះ។

•

ការសម្អាត
គួរតែ
អនុវត្តដោយ
បុគ្គលិក
ដែល
មាន
ការបណ្ដុះបណ្ដា លប៉ុណ្ណោះ។ ប្រើស្រោមដៃអនាម័យអំឡុងពេលសម្អាត។ ត្រូវគោរពតាមការប្រុង
ប្រយ័ត្នផ្នែកសុវត្ថិភាពដែលត្រូវអ
 នុវត្ត។ ការព្រមានណែនាំអំពីផលិតផលដែលកំពុងប្រើប្រាស់នេះ ត្រូវតែអនុវត្តតាម។

•
•
•
•
•
•

! សូមយកចិត្តទុកដាក់

ប្រើស្រោមដៃអនាម័យ នៅពេលលាងសម្អាតម៉ាស៊ីន និងកត់សម្គាល់ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុវត្ថិភាពទាំងអស់។
កុំ ប្រើទឹកបាញ់ដ�ើម្បីលាងសម្អាត ឬ កម្ចាត់មេរោគឱ្យសោះ។

កុំ ប្រើម្សៅធ្វើឱ្យស ឬ ម្សៅសាប៊ូដែលមានជាតិកាត់ខ្លាំង; វាអាចធ្វើឱ្យហ�ើរពណ៌ និងស៊ីកាត់ផ្នែកផ្សេងៗ។

កុំ ប្រើខ្នោ សកោស វត្ថុមុតស្រួច ដែកដុសឆ្
 នាំ ង ប្រដាប់លាងចាន ក្រដាសខាត់ ឬ សារធាតុ
រំលាយនៅល�ើម៉ាស៊ីនចុចទឹកនេះ។
កុំ ប្រើទឹកក្ដៅល�ើសពី 60° C (140° F)។ វាអាចធ្វើឱ្យខូចម៉ាស៊ីនចុចទឹក។
ប្រាកដថា សូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគទាំងអស់ត្រូវបានយកចេញពីប្រព័ន្ធ។

សូលុយស្យុងលាងសម្អាត និងកម្ចាត់មេរោគ
សូលុយស្យុងលាងសម្អាត

លាយទឹកសាប៊ូ (ឧ. សូដ្យូមឡរ៉េតស៊ុលផាត, ទឹកសាប៊ូលាងចាន) ជាមួយទឹកស្អាតអាចផឹកបាន ក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាព 32°C ដល់ 43°C

(90°F ដល់ 110°F)។ អត្រាល្បាយរួមមាន សារធាតុលាងសម្អាត
មួយអោន
ជាមួយទឹកពីរហ្គាឡុង។ រ�ៀបចំសូលុយស្យុងលាងសម្អាតយ៉ាងតិច
5 ហ្គាឡុង។ កុំប្រើម្សៅសាប៊ូដូចជា ម្សៅធ្វើឱ្យស ឬ ធាតុរំលាយផ្សេងៗ ពីព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យ
ខូចម៉ាស៊ីន
ជារ�ៀងរហូត។ ប្រាកដថា
លាងទឹកឱ្យស្អាតដោយប្រើ
ទឹកស្អាតមានសុវត្ថិភាពក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាព 32°C ដល់ 43°C (90°F ដល់ 110°F)។ ការបន្លាយខ្សែទុយោវែង
អាចត្រូវប្រើសូលុយស្យុងលាងសម្អាតច្រើន។

សូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគ

រ�ៀបចំសូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគទៅតាមការណែនាំជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សររបស់រោងចក្រផលិត និងគោលការណ៍ណែនាំផ្នែក
សុវត្ថិភាព។

សូលុយស្យុងនេះត្រូវតែផ្ដល ់ 100 ផ្នែកក្នុងមួយលានក្លរ (PPM) (ឧ. សូដ្យូម អ៊ីប៉ូក្លរីត ឬ ម្សៅធ្វើឱ្យស) និងសូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគយ៉ាងតិច

5 ហ្គាឡុង គួរតែត្រៀមឱ្យហ�ើយ។
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ការលាងសម្អាត និងការថែទាំប្រចាំថ្ងៃ
1. ដោយប្រើសូលុយស្យុងលាងសម្អាត និងក្រណាត់ស្អាត អ្នកត្រូវស
 ម្អាត
គម្របធុងទឹកកក និងផ្ទៃ
ខាងក្រៅទាំងអស់។
2. សម្អាតផ្នែកខាងក្រៅនៃក្បាលវ៉ាលចុចទឹក។

3. ដ�ើម្បីឱ្យការផឹកភេសជ្ជៈកាន់តែប្រស�ើរ សូ
មបង្ហូរទឹកនៅសល់ចេញពីធុង
ទឹកកកដោយប្រើមាត់ទ នៅផ្នែកចំហ�ៀងម៉ាស៊ីន។
ចាក់បំពេញទឹកកកជាទ�ៀងទាត់។

4. ជូតសម្អាតកន្លែងខ្ទាតទឹកទាំងអស់ ដោយប្រើក្រណាត់ស�ើមជ្រលក់ក្នុងសូលុយស្យុងលាងសម្អាត។

ការលាងសម្អាតធុងទឹកកក - ប្រចាំខែ

1. ប�ើកគម្របធុងទឹកកក និងយកទឹកកកទាំងអស់ចេញពីធុង។
2. បង្ហូរទឹកនៅសល់ដោយប្រើមាត់ទនៅផ្នែកចំហ�ៀងម៉ាស៊ីន។

3. ដោយប្រើសូលុយស្យុងលាងសម្អាត និងក្រណាត់ស្អាត ឬច្រាសទន់ អ្នកត្រូវសម្អាតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃធុងទឹកកក និងផ្ទៃបន្ទះត្រជាក់។
4. អនុវត្តជំហានទី 3 ម្ដងទ�ៀតសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រៅម៉ាស៊ីនទាំងអស់។

5. ដោយប្រើទឹកផឹកក្ដៅ ឧណ្ហៗ អ្នកត្រូវលាងជម្រះ
សូលុយស
 ្យុង
លាងសម្អាតឱ្យអស់។
6. ចាក់ទឹកកកចូល និងបិទគម្របធុងទឹកកក។

ការសម្អាត និងកម្ចាត់មេរោគទុយោ - ប្រចាំខែ
1. ដកទុយោចេញពីធុងភេសជ្ជៈលាយស្រាប់។

2. ចាក់ទឹកក្ដៅ ឧណ្ហៗចូលក្នុងបំពង់ម៉ាស៊ីនដ�ើម្បីលាងជម្រះសារធាតុដែលនៅសល់ក្នុងបំពង់។
3. ត្រៀមសូលុយស្យុងលាងសម្អាត ដែលបានរ�ៀបរាប់នៅទំព័រមុន។

4. ចាក់សូលុយស្យុងលាងសម្អាតទៅក្នុងទុយោ បន្ទាប់មក ទុកវាចោលដប់ (10) នាទី។
5. បាញ់ទឹកលាងសូលុយស្យុងសម្អាតចេញពីទុយោម៉ាស៊ីនដោយប្រើទឹកស្អាតក្ដៅ ឧណ្ហៗ។
6. ត្រៀមសូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ។

7. ចាក់សូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគទៅក្នុងទុយោ ហ�ើយបន្ទាប់មក ទុកវាចោលដប់ (10) នាទី។

8. ភ្ជា ប់ទុយោជាថ្មីទៅកាន់ធុងភេសជ្ជៈលាយស្រាប់ ហ�ើយចុចទឹកដ�ើម្បីលាងសូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគនោះចេញពីទុយោឧបករណ៍ចុចទឹក។
9. ភ្លក់ទឹកដ�ើម្បីបញ្ជាក់ថា គ្មានរសជាតិប្លែក។ ប�ើសិនមានរសជាតិប្លែក សូមបាញ់ទឹកទុយោម្ដងទ�ៀត។

! សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

	
បន្ទាប់ពីកម្ចាត់មេរោគរួច សូមលាងជម្រះជាមួយផលិតផលប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ
រហូតទាល់តែគ្មានរស
ជាតិជាប់មាត់។ កុំលាងជម្រះដោយប្រើទឹក
ស្អាត។
សូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគដែលនៅ
សល់ក្នុងប្រព័ន្ធ នាំមកនូវគ្រោះ
ថ្នាក់ដល់សុខភាព។
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ការសម្អាតនិងកម្ចាត់មេរោគក្បាលវ៉ាល - ប្រចាំខែ
1. ដកទុយោចេញពីធុងភេសជ្ជៈលាយស្រាប់។

2. ដកទុយោចេញពីម៉ាស៊ីន ដោយបណ្ដេ ញចេញនូវការប៉ូនឌីអុកស៊ីត។

3. ដកក្បាលវ៉ាល ដោយបង្វិលក្បាលឡោស៊ី
បញ្ច្រា សទ្រនិចនាឡិកាចេញពីជ�ើងដំឡ�ើង។
4. ដកពីស្ដុងវ៉ាលជ័រចេញពីកក្បាលវ៉ាល។

5. ដោយប្រើសូលុយស្យុងលាងសម្អាត និងក្រណាត់ស្អាត អ្នកត្រូវសម្អាតក្បាលវ៉ាល និងពីស្ដុងវ៉ាល ហ�ើយលា
 ងទឹកក្ដៅ ឧណ្ហៗ
ដែលអាចផឹកបាន។

6. ដោយប្រើសូលុយស្យុងលាងសម្អាត និងក្រណាត់ស្អាត អ្នកត្រូវកម្ចាត់មេរោគក្បាលវ៉ាល និងពីស្ដុងវ៉ាល ហ�ើយសំដិលហាលខ្យល់ឱ្យស្ងួត។
7. ដោយប្រើក្រណាត់ស្អាត និងច្រាសតូច អ្នកត្រូវសម្អាត និងធ្វើអនាម័យផ្នែកខាងក្នុងនៃកក្បាលវ៉ាល និងសំដិលហាលខ្យល់ឱ្យស្ងួត។
8. ដំឡ�ើងពីស្ដុង និងក្បាលវ៉ាលឡ�ើងវិញ ល�ើជ�ើងដំឡ�ើង និងភ្ជា ប់ទុយោឡ�ើងវិញ ជាមួយធុងភេសជ្ជៈលាយស្រាប់។

9. ប�ើកទឹកដ�ើម្បីលាងសូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគដែលនៅសល់ក្នុងក្បាលវ៉ាល។ ភ្លក់ទឹកដ�ើម្បីបញ្ជាក់ថា គ្មានរសជាតិប្លែក។
ប�ើសិនមានរសជាតិប្លែក សូមបាញ់ទឹកទុយោម្ដងទ�ៀត។

! សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

	
បន្ទាប់ពីកម្ចាត់មេរោគរួច សូមលា
 ង
ជម្រះ
ជាមួយផលិតផលប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ
រហូតទាល់តែគ្មានរសជាតិជាប់មាត់។ កុំលាងជម្រះដោយប្រើទឹក
ស្អាត។
សូលុយស្យុងកម្ចាត់មេរោគដែលនៅ
សល់ក្នុងប្រព័ន្ធ នាំមកនូវគ្រោះ
ថ្នាក់ដល់សុខភាព។

A. ក្បាលវ៉ាល
B. ពីស្ដុងវ៉ាល
C. កក្បាលវ៉ាល
D. ក្បាលឡោស៊ីភ្ជា ប់
E. តួក្បាលវ៉ាល
F. មុមកែង

F
D

B

E

C

A

ការបោះចោលឧបករណ៍ចុចទឹក
	
  

					
ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ល�ើបរិស្ថានដោយសារការចោលសំណល់មិនត្រឹមត្រូវ សូមធ្វើការកែច្នៃឧបករណ៍នេះឡ�ើងវិញ
ដោយស្វែងរកក្រុមហ៊ុនកែច្នៃឡ�ើងវិញដែលមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ឬទាក់ទងអ្នកលក់រាយដែលលក់ផលិតផលនេះ។
អនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងការបោះចោលធាតុរលាយ និងអ៊ីសូឡង់។
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ក្រុមហ៊ុន Lancer Corp.

800-729-1500
ជំនួយបច្ចេកទេស/ការធានា ៖ 800-729-1550

custserv@lancercorp.com
lancercorp.com

