
คคคู่มมือการใชช้งาน ตรายางซซันบบ บ

ชนนิดลงวซันทบ ท หมมึกในตซัว
รรคู่น พบทนิตคอล โปร 12/15/18

ครณสมบซัตนิพนิเศษ

ตรายาง “พบทนิตคอล โปร” คมืออะไร?

▪ ตรายางลงวซันทบท หมมึกในตซัว ขนาดกระทซัดรซัด
▪ ใชช้งานงคู่าย เพบยงดมึงฝาออกเทคู่านซับนกก็สามารถประทซับไดช้ทซันทบ
▪ เตนิมหมมึกงคู่าย เพบยงเปนิดฝาครอบชคู่องเตนิมหมมึกและหยดหมมึกลงไป
  2-3 หยดเทคู่านซับน กก็สามารถประทซับตคู่อไดช้ทซันทบ
▪ เตนิมหมมึกไดช้บคู่อยครซั บงตามตช้องการ

ใชช้วงยางวซันทบทชนนิดฐานสคง ททาใหช้มองเหก็น
ตซัวอซักษรวซันทบทไดช้สะดวก จมึงสามารถหมรน
วงยางเพมืทอเปลบทยนวซันทบทไดช้อยคู่างงคู่ายดาย

ฐานสคง

มบรคู่องสทาหรซับรช้อยสายคลช้อง เพนิทมความสะดวก
ในการพกพา และปช้องกซันการตกหลคู่น
สคญหาย

วนิธบเปลบทยนวซันทบท

(1) ดมึงฝาออกจากตซัวดช้ามจซับ

(2) หมรนวงลก็อคทบทปลายดช้ามจซับ ใหช้ตทาแหนคู่ง
     คทาวคู่า “OPEN” เลมืทอนไปตรงกซับแนวกมึ ทง
     กลางของแถบลก็อค ดซังรคปดช้านขวา

(3) ดมึงดช้ามจซับตามทนิศทางของลคกศร
     ในรคปดช้านขวา เพมืทอเปนิดแยกดช้ามจซับ
     ออกจากวงลก็อค

(4) หมรนเฟมืองทบทอยคคู่ดช้านในดช้ามจซับ 
     เพมืทอเปลบทยนวซันทบทของวงยางแตคู่ละแถว

(5) ตรวจสอบใหช้ตทาแหนคู่ง “OPEN” บนวงลก็อค
     อยคคู่ตรงกซับแนวกมึ ทงกลางแถบลก็อค จากนซับน
     ดซันดช้ามจซับกลซับเขช้าหาวงลก็อค

(6) หมรนวงลก็อคใหช้ตทาแหนคู่ง “LOCK” เลมืทอนไป
     ตรงกซับแนวกมึ ทงกลางของแถบลก็อคเพมืทอลก็อค
     ดช้ามจซับไมคู่ใหช้แยกออกจากวงลก็อค

วงลก็อค

แนวกมึ ทงกลางแถบลก็อค

ททาอยคู่างไรดบหากมองเหก็นอซักษรวซันทบทบนวงยางไมคู่ชซัด

กรณบมองเหก็นวงยางไมคู่ชซัด

หากมองเหก็นอซักษรวซันทบทบนวงยางไมคู่ชซัด ใหช้
ถอดแปช้นฐานหนช้ายางออก จะททาใหช้มอง
เหก็นอซักษรบนวงยางไดช้งคู่ายขมึ บน โดยในขณะ
ทบทตซัวดช้ามจซับกซับวงลก็อคแยกกซันอยคคู่นซับน ใหช้ใชช้
มมือขช้างหนมึทงจซับวงลก็อคไวช้ และมมืออบกขช้างหนมึทง
หมรนแปช้นฐานหนช้ายางในทนิศทางทวนเขก็ม
นาฬนิกา

วงลก็อค

แปช้นฐาน
หนช้ายาง

“สะดวกดบจซัง..”

หลซังถอดแลช้ว

ชนิ บนสคู่วนทบทเปก็นพลาสตนิกททาจาก
วซัตถรดนิบรบไซเคนิลเพมืทออนรรซักษษ์สนิ ทงแวด
ลช้อม จมึงอาจพบจรดเลก็กๆอยคคู่ในเนมื บอ
พลาสตนิกไดช้ ซมึ ทงไมคู่มบผลในแงคู่ของ
ครณภาพและประสนิทธนิภาพในการ
ใชช้งาน

บรนิษซัท ซซันบบ บ (ประเทศไทย) จทากซัด

เลขทบ ท 443 ม.17 นนิคมอรตสาหกรรมบางพลบ ซ.6/1 
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ตนิดตคู่อสอบถาม:

วนิธบปรซับความสคงตททาของวงยางวซันทบท
(1) ดมึงฝาออกจากตซัวดช้ามจซับ
(2) ใหช้สซังเกตบรนิเวณหนช้ายางในขณะทบ ท 
     หมรนแกนปรซับความสคงวงยางดช้วย โดย
     หากตช้องการใหช้ตซัวอซักษรของวงยางวซันทบท
     สคงขมึ บน ใหช้หมรนแกนปรซับไปตามทนิศทาง
     ของเครมื ทองหมาย [+]
     หากตช้องการใหช้ตซัวอซักษรของวงยางวซันทบท
     ตททาลง ใหช้หมรนแกนปรซับไปตามทนิศทาง
     ของเครมื ทองหมาย [-]
     เครมื ทองหมาย [+] และ [-] แสดงอยคคู่บน
     ดช้ามจซับบรนิเวณแนวกช้านลก็อค
     การปรซับความสคงของวงยางวซันทบ ทนซับน 
     ใหช้ททาในขณะทบทดช้ามจซับไมคู่ไดช้เปนิดออก
(3) ตรวจสอบวคู่าตทาแหนคู่งตซัวอซักษรของวง
     ยางวซันทบทอยคคู่ระดซับเดบยวกซับหนช้ายางหรมือไมคู่ 
     โดยมองจากดช้านขช้าง 
     ควรปรซับใหช้ตซัวอซักษรของวงยางวซันทบ ทตททา
     กวคู่าระดซับของหนช้ายางเลก็กนช้อย
     หากปรซับวงยางวซันทบทสคงเกนินไปรอยประทซับ
     อาจผนิดเพบ บยนไปจากปกตนิ
※

วงยางวซันทบท

หนช้ายาง

วงยางสคง
เกนินไป

วนิธบการเตนิมหมมึก

เพมืทอปช้องกซันหมมึกไหลเยนิ บม ทางผคช้ผลนิตไดช้เตนิมหมมึกไวช้เพบยงเลก็กนช้อยเทคู่านซับน
หลซังจากซมื บอผลนิตภซัณฑษ์แลช้ว โปรดเตนิมหมมึกเพนิทมเตนิม 2-3 หยดทซันทบ

(1) หมรนเปนิดฝาครอบชคู่องเตนิมหมมึกทบทอยคคู่
     ดช้านหลซังของฝาออก ดซังรคปดช้านขวา 
(2) หยดหมมึกลงไปทบทชคู่องเตนิมหมมึก 2 – 3 หยด
     โดยใชช้หมมึกชนนิดกซันนทบา (Pigment Ink)
     ของซซันบบ บเทคู่านซับน
          ขช้อระวซัง หากเตนิมหมมึกมากเกนินไป อาจ
          เปก็นสาเหตรใหช้หมมึกไหลเยนิ บมไดช้
(3) ประกอบฝาครอบชคู่องเตนิมหมมึกกลซับคมืน
          หมมึกจะซมึมซซับไดช้สมบครณษ์หลซังจากเตนิม
          ไปแลช้ว ประมาณ 5 – 6 ชม.

※

※

กรณบทบทรอยประทซับไมคู่คมชซัดเพบยงบางสคู่วน ใหช้หยดหมมึก
ลงไปยซังบรนิเวณทบทรอยประทซับไมคู่คมชซัดของแผคู่นซซับหมมึกซมึ ทง
อยคคู่ดช้านในของฝาโดยตรง 1 หยดและเกลบทยใหช้เสมอ

ใชช้หมมึกเตนิมชนนิดกซันนทบา (Pigment Ink) ของซซันบบ บเทคู่านซับน
เนมืทองจากหมมึกประเภทอมืทนมบสคู่วนประกอบทางเคมบทบทแตก
ตคู่างกซันจมึงไมคู่สามารถใชช้แทนกซันไดช้

ขช้อระวซังในการใชช้งาน
▪ โปรดหลบกเลบ ทยงการประทซับลงบนกระดาษทบทเคลมือบผนิวดช้วยสารเคมบ หรมือ
  กระดาษประเภททบทททาใหช้หมมึกซมึมเยนิ บมไดช้งคู่าย เชคู่น กระดาษลอกลาย 
  กระดาษไข กระดาษสา กระดาษผนิวหยาบ

▪ หากมบขรยกระดาษหรมือสนิทงสกปรกเกาะตนิดทบทหนช้ายาง ใหช้นทาสนิ ทงสกปรกออก
  โดยใชช้เทปกาวตนิดเบาๆบรนิเวณทบทมบสนิ ทงสกปรกตนิดอยคคู่ และดมึงเทปกาวออก
  เพมืทอใหช้สนิ ทงสกปรกหลรดออกจากหนช้ายาง

▪ หากประทซับลงบนกระดาษความรช้อนหรมือกระดาษเคมบในตซัว อาจททาใหช้ตซัว
  อซักษรหรมือสบของรอยประทซับผนิดเพบ บยนไดช้

▪ โปรดอยคู่านทาไปใชช้งานประเภทอมืทนนอกจากการประทซับลงบนกระดาษ

▪ หากหมมึกเลอะมมือหรมือสคู่วนใดๆของรคู่างกายใหช้ใชช้นทบาสบคคู่ลช้างออกโดยเรก็ว 
  หากหมมึกเขช้าตาใหช้ลช้างออกโดยนทบาสะอาดทซันทบและรบบไปพบแพทยษ์

▪ หากหมมึกเปมืบอนเสมื บอผช้าจะซซักลช้างออกยากมาก ดซังนซับนโปรดใชช้ดช้วยความ
  ระมซัดระวซัง

▪ โปรดอยคู่าเกก็บไวช้ในสถานทบททบ ทมบประกายไฟหรมือมบความรช้อนและความชมื บนสคง

▪ โปรดเกก็บใหช้หคู่างจากมมือเดก็ก

▪ หนช้ายาง, วงยางวซันทบท และแผคู่นซซับหมมึก ททามาจากยางชนนิด
  พนิเศษซมึ ทงมบครณสมบซัตนิเปก็นฟองนทบาสามารถดคดซซับหมมึกไวช้ไดช้ใน
  ปรนิมาณมาก หากไดช้รซับแรงกดหรมือกระแทกทบทสคงผนิดปกตนิไปจาก
  การประทซับทซัทวไป อาจททาใหช้ชนิ บนสคู่วนดซังกลคู่าวเสบยหายไดช้

แกนปรซับความ
สคงวงยาง

แถบลก็อค

ดช้ามจซับ

เฟมืองเปลบทยนวซันทบท

แกนหลซัก
วงลก็อค
แปช้นฐานหนช้ายาง

ฝา

ฝาครอบชคู่องเตนิมหมมึก

ฝาของรรคู่น
พบทนิตคอล โปร18

ฝาครอบ
ชคู่องเตนิมหมมึก

ฝา

ตซัวอซักษรวซันทบทบนวงยาง

เฟมือง

ดมึงเปนิด

หมรน
ทวนเขก็มแถบลก็อค

ดช้ามจซับ
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