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เพราะแสนสิริเราเชือ่ว่า บ้าน เป็นมากกว่าท่ีอยู่อาศัยท่ีเราสร้างขึน้ แต่เป็น
ท่ีท่ีทุกชวิีตได้มีทุกวันท่ีแวดล้อมด้วยความสุข เราจึงมุ่งม่ันในการบริการและสรรหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

เพื่อเติมเต็มความสุขและความอุ่นใจในการใช้ชีวิตส�าหรับทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแสนสิริ 

‘แสนสิริ โฮมแคร์’ (Sansiri Homecare) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการพิเศษ ‘แสนสิริ เซอร์วิส’ (Sansiri Service) เพื่อบ้าน 

เพื่อครอบครัว และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองทุกความต้องการ

โดยให้บริการรับแจ้ง-ตรวจเชก็-ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยในระยะเวลารับประกันบริการ รวมไปถึงให้ค�าแนะน�าด้านการดัดแปลง และ

ต่อเติม และการดูแล บ�ารุงรักษาท่ีพักอาศัยให้คงสภาพดีท่ีสุดท้ังน้ี เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ท่านสามารถดูแลบ�ารุงรักษาท่ีพัก

อาศัยได้อย่างถูกวิธีด้วยตัวเอง แสนสิริจึงได้จัดท�าคู่มือการดูแลรักษาบ้านเล่มน้ี เพ่ือมอบให้กับครอบครัวแสนสิริไว้ใช้เป็น

คู่มือประจ�าบ้าน โดยท่านสามารถศึกษา ค้นคว้าวิธีการดูแลวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ภายในบ้านอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
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ข้อแนะน�าในการบ�ารุงและดูแลรักษาห้องชุด

การดูแลบ�ารงุรกัษา และวิธกีารแก้ไขปัญหาวสัดุอปุกรณ์ภายในห้องชดุ

เช็กลิสต์

OWNER’S 
HANDBOOK

OWNER’S 
CONNECTING GUIDE02

01
01

01

- 02
- 01

- 03

01

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK01

สมุดรับบริการ

ข้อแนะน�าในการบ�ารุงและดูแลรักษาห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไขปัญหา
วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด
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• การรับประกันคุณภาพห้องชุด และการบริการซ่อมบ�ารุง

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุงส่วนควบ

• บริการแนะน�าข้อมูลห้องชุด

สมุดรับบริการ

01- 01
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และการบริการซ่อมบ�ารุง

การรับประกันคุณภาพห้องชุดและการบริการซ่อมบ�ารุง

ก. ระยะเวลารับประกัน
โครงสร้างอาคาร ได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก เสาคาน พื้น โครงหลังคา และผนังรับน�้าหนัก (เฉพาะผนัง 
ท่ีก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก) : ให้การรับประกันเป็นเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันจดทะเบยีนอาคารชดุ 
ยกเว้น  : การฉาบพื้นผิว ซึ่งอาจเกิดรอยแตกลายงา จะให้การรับประกันเพียง 2 ปีเท่านั้น 

ส่วนควบและอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นส่วนประกอบส�าคัญของอาคาร : ให้การรับประกันเป็นเวลา 2 ปี 
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

• การรั่วซึมของน�้าฝนเข้าตามวงกบประตู หน้าต่าง
• ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลท่อน�้าดี น�้าเสีย รั่ว แตก

สมุดรับบริการ
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• ผิวผนังก่อฉาบทั่วไป 
• การยืดหดตัวของไม้ เช่น ประตู หน้าต่าง พื้น บันได โดยให้การรับประกันเฉพาะการปรับแต่งทาสี 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้เท่านั้น
ยกเว้น  : ไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รับประกันตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 : ราวระเบียง สี และส่วนอื่นๆ ที่สามารถเกิดสนิมได้ตามธรรมชาติ เมื่อวัสดุนั้นๆ ที่อยู่กลางแจ้ง ไม่ให้การรับประกัน

01- 01 • การรับประกันคุณภาพห้องชุด 
และการบริการซ่อมบ�ารุง

สมุดรับบริการ
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และการบริการซ่อมบ�ารุง

ข. เงื่อนไขการบริการซ่อมบ�ารุง
1. การซ่อมบ�ารุงทุกหมวดท่ีกล่าวข้างต้นจะซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีเสียหายตามท่ีส่งมอบให้กับ 
เจ้าของห้องชุดเท่านั้น
2. ก่อนด�าเนินการแก้ไขงานในทุกหมวดรายการ เจ้าของโครงการขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าตรวจสอบ 
หาสาเหตุของปัญหาก่อนหรือไม่ก็ได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเจ้าของโครงการ
3. เจ้าของโครงการขอสงวนสิทธิ์แก้ไขงานในทุกหมวดรายการ ตามวิธีการที่เจ้าของโครงการก�าหนด
และพิจารณาเห็นสมควร

สมุดรับบริการ

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK

ค. กรณีไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการรับประกันและบริการ ดังนี้
• เกิดจากการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมห้องชุด ที่ด�าเนินการโดยเจ้าของห้องชุด และ/หรือ บริวาร
• เกิดจากการแก้ไขซ่อมแซม หรือติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่ด�าเนินการโดยเจ้าของห้องชุด 
และ/หรือ บริวาร
• การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ หรือมีส่วนประกอบที่ท�าจากไม้ โดยเจ้าของห้องชุด
• การเสื่อมสภาพของวัสดุอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ และ/หรือ ตามปกติธรรมดาของวัสดุ
ชนิดนั้นๆ
• เกิดจากการใช้งานทรัพย์สินที่ผิดวัตถุประสงค์ และ/หรือ ผิดปกติวิสัยของการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ
• การไม่ปฏิบติัตามค�าแนะน�า หรือข้ันตอนการใช้งาน และการบ�ารุงรักษาของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท
• เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการที่ผู้ผลิตสินค้าแจ้งให้ทราบ
• ความช�ารุดบกพร่อง เสียหาย อันเกิดจากภยัธรรมชาต ิหรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ อันไม่สามารถหลีกเล่ียงได้

• การรับประกันคุณภาพห้องชุด 
และการบริการซ่อมบ�ารุง01- 01

สมุดรับบริการ
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• ความช�ารุดบกพร่อง และ/หรือ เสียหาย ท่ีเกิดจากการไม่เข้าอยู่อาศัยเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกัน 
เกินกว่า 3 เดือน
• หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกห้องชุด
• งานสวน และงานภูมิทัศน์ต่างๆ ของสวน (ถ้ามี)
• รายการของสมนาคุณท่ีเจ้าของห้องชุดได้มาจากการใช้สิทธ์ิเลือกซ้ือโดยบัตรก�านัล ได้แก่  
ชุดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
(ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวจะเป็นไปตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ก�าหนด ซึ่งเจ้าของห้องชุดควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

• การรับประกันคุณภาพห้องชุด 
และการบริการซ่อมบ�ารุง01- 01

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันคุณภาพห้องชุด 
และการบริการซ่อมบ�ารุง01- 01

สมุดรับบริการ ง. ข้อควรปฏิบัติส�าหรับเจ้าของห้องชุด
 การตกแต่งต่อเติมห้องชดุพักอาศัย เจ้าของห้องชดุต้องค�านึงถึงโครงสร้างอาคารและระบบอาคาร
และปฏิบัติตามระเบียบพักอาศัยของอาคารชุดเป็นส�าคัญ รวมท้ังต้องได้รับการอนุมัติให้ด�าเนินการ
ตกแต่งต่อเติมก่อน ดังนั้น จึงควรขอค�าปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดจากวิศวกรผู้ออกแบบ หรือ  
ผู้เชี่ยวชาญก่อนด�าเนินการ เพ่ือป้องกันความเสียหายและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อโครงสร้างเดิม 
ของอาคาร 

 นับตั้งแต่วันท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ เจ้าของห้องชุดมีหน้าท่ีต้องช�าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในห้องชุด 
ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (ถ้ามี) ตามท่ีหน่วยงานราชการหรือนิติบุคคล 
อาคารชุดฯ เรียกเก็บ หากท่านฝ่าฝืนไม่ช�าระเงินภายในก�าหนด จนเป็นเหตุให้ถูกระงับการใช้มิเตอร์
ไฟฟ้า น�้าประปา และระบบสาธารณูปโภคอ่ืน เจ้าของห้องชุดจะต้องติดต่อหน่วยงานราชการหรือ
นิติบคุคลอาคารชดุฯ และช�าระเงินท่ีค้างช�าระ ค่าปรับให้แก่หน่วยงานราชการหรือนิติบคุคลอาคารชดุฯ 
ให้ครบถ้วนเองทั้งสิ้น
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การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุงส่วนควบต่างๆ

กระจกหน้าต่าง ประตู อลูมิเนียม 
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ
 • ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพโดยกระบวนการผลิตของเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของโครงการจะด�าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ 
 • เจ้าของโครงการรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและเปล่ียนสินค้าเฉพาะส่วนท่ีช�ารุด 
 บกพร่องเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ  • เจ้าของโครงการมีสิทธ์ิเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวท่ีจะใช้ดุลยพินิจซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงสินค้าใหม่ 
 ให้แก่เจ้าของห้องชุด

สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • สินค้าช�ารุดบกพร่องเสียหายเน่ืองจากการกระท�าของเจ้าของห้องชดุ หรือบริวาร อาทิ การแก้ไข 
 ต่อเติม หรือการติดตั้งที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน และ/หรือ ค�าแนะน�าที่ระบุแจ้งไว้ในคู่มือการติดตั้ง
 • ความช�ารุดบกพร่องเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระท�าของบุคคลอื่นๆ หรือสัตว์ เช่น แรงกระทบ 
 กระแทก ส่ิงของตกหล่นใส่การขุดเจาะต่างๆ หรือเกิดจากอุบติัเหตุหรือเหตุรุนแรงใดๆ เช่น ระเบดิ  
 ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
 • สินค้าเกิดรอยขูดขีดท่ีเกิดจากการโดนของแข็ง วัสดุมีคม หรือวัสดุอ่ืนๆ อันเกดิข้ึนภายหลัง 
 การติดต้ัง

www.sansiriservice.com
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 • ความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้สารเคมี มลภาวะแวดล้อมท่ีเป็นพิษ อันเป็นเหตุให้คุณภาพ 
 ของวัสดุเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
 • การบ�ารุงรักษาหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งจากการดัดแปลงสินค้า

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ
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เครื่องปรับอากาศ  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์ (Compressor) และชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆ
 • รับประกันความช�ารุดบกพร่องของสินค้าไม่ได้คุณภาพอันเน่ืองมาจากกระบวนการผลิตเท่าน้ัน

สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน
 • ความช�ารุดบกพร่องของสินค้าอันเกิดจากการดัดแปลงที่ด�าเนินการโดยเจ้าของห้องชุด
 • เกิดจากการใช้งานสินค้าท่ีผิดไปจากหลักวิชาการ และ/หรือ ค�าแนะน�าของเจ้าของโครงการ  
 และ/หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ  • ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น แผ่นดินไหว ไฟเกิน ไฟตก หรือ 
 เหตุการณ์จลาจล เป็นต้น

สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • ความช�ารุดบกพร่องของสินค้าอันเกิดจากการดัดแปลงที่ด�าเนินการโดยเจ้าของห้องชุด
 • เกิดจากการใช้งานสินค้าท่ีผิดไปจากหลักวิชาการ และ/หรือ ค�าแนะน�าของเจ้าของโครงการ  
 และ/หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ ชุดครัว  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 • สินค้าไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต
 • วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่ ชิ้นส่วนตู้ รวมถึงมือจับ และบานพับ
 • ด�าเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนสินค้าที่ช�ารุดบกพร่องนั้นใหม่
 • เจ้าของโครงการมีสิทธ์ิเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวท่ีจะใช้ดุลยพินิจซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลง 
 สินค้าใหม่ให้แก่เจ้าของห้องชุด
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 • การด�าเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน เว้นแต่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 
 นอกเหนือเง่ือนไขการรับประกัน ซ่ึงเจ้าของห้องชดุจะต้องรับผิดชอบคิดค่าใช้จ่ายส่วนท่ีนอกเหนือเอง 
 ทัง้สิน้

สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
 • การไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าของโครงการ หรือคู่มือแนะน�าการใช้งาน
 • ตู้เกิดความชื้นอันเน่ืองมาจากการเทน�้าราด น�้าร่ัว ท่อน�้าแตก ความประมาทเลินเล่ออ่ืนๆ  
 อันเป็นสาเหตุท�าให้สินค้าเกิดความชื้น หรือเหตุอื่นๆ ที่ท�าให้สินค้าเกิดความเสียหาย
 • ความเสียหายที่เกิดจากแมลงและสัตว์ รวมถึงปลวก

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ  • ความเสียหายที่เกิดจากการปรับปรุงเพิ่มเติม หรือการซ่อมแซมอื่นๆ โดยเจ้าของห้องชุด
 • การต่อสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือก๊าซรั่ว
 • ท็อปหินแกรนิต วัสดุสังเคราะห์บางชนิดอาจเปล่ียนสภาพ หรือสีเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก 
 การใช้งาน ทั้งนี้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุนั้นๆ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ สุขภัณฑ์  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 • สินค้าไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต
 • ด�าเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนสินค้าที่ช�ารุดบกพร่องนั้นใหม่
 • เจ้าของโครงการมีสิทธ์ิเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวท่ีจะใช้ดุลยพินิจซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลง 
 สินค้าใหม่ให้แก่เจ้าของห้องชุด
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • การผุกร่อนอันเนื่องมาจากสารเคมี
 • การบ�ารุงรักษาท่ีไม่ถูกต้อง และการติดต้ังท่ีไม่ถูกวิธี รวมถึงมีวัสดุส่ิงของอุดตันภายใน 
 ตัวโถ ท่อน�้าทิ้ง ระบบสขุาภบิาล หรอืระบบอืน่ๆ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ พื้นไม้ลามิเนต  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสี การโก่งตัว การบิดงอของไม้
 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 • สินค้าไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต
 • ต้องด�าเนินการติดตั้งโดยเจ้าของโครงการเท่านั้น
 • เจ้าของโครงการจะให้บริการซ่อมแซมเฉพาะส่วนพื้นไม้ที่ช�ารุดเสียหายเท่านั้น
 • ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการไม่สามารถจัดหาสินค้ารุ่นเดียวกันมาเปล่ียนให้แก่เจ้าของห้องชดุได้  
 เจ้าของโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • ความเสียหายท่ีเกิดจากความร้อน ความชืน้ น�า้ สารเคมี รวมถึงการใช้งาน การท�าความสะอาด
 • การดูแลรักษาพื้นไม้ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
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พื้นไม้จริง และ พื้นไม้จริงเอ็นจิเนียร์  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันเฉพาะการเปล่ียนแปลง การโก่งตัว การบดิงอของไม้ (ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบอีุกคร้ัง) 
 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 • สินค้าไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต
 • ต้องด�าเนินการติดตั้งโดยเจ้าของโครงการเท่านั้น
 • เจ้าของโครงการจะให้บริการซ่อมแซมเฉพาะส่วนพื้นไม้ที่ช�ารุดเสียหายเท่านั้น
 • ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการไม่สามารถจัดหาสินค้ารุ่นเดียวกันมาเปล่ียนให้แก่เจ้าของห้องชดุได้  
 เจ้าของโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • ความเสียหายท่ีเกิดจากความร้อน ความชืน้ น�า้ สารเคมี รวมถึงการใช้งาน การท�าความสะอาด
 • การดูแลรักษาพื้นไม้ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
 • ความเสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัย หรือภัยจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือแผ่นดินไหว  
 ฯลฯ หรือความเสียหายอันเกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมี แม้การเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้น 
 ในระหว่างการรับประกันก็ตาม
 • ในกรณีท่ีไม่มีการใช้งานควรเปิดห้องให้มีอากาศถ่ายเทเพ่ือลดความชื้นในห้อง ซ่ึงจะมีผล 
 ต่อการขยายตัวของพื้นไม้
 • ควรป้องกันแสงแดดไม่ให้สัมผัสพ้ืนไม้โดยตรงเป็นเวลานาน อาจท�าให้สีซีดจางหรือพ้ืนไม้หดตวั
 • ควรรองปุ่มยางหรือสักหลาดใต้ขาเฟอร์นิเจอร์เพ่ือป้องกันรอยขีดข่วน ซ่ึงจะมีผลต่อผิวเคลือบ 
 ของพื้นไม้
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ วอลเปเปอร์  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันเฉพาะงานช�ารุดบกพร่องที่เกิดจากงานฝีมือช่าง
 • คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีรอยแยกของกระดาษ หรือการพองตัวของกระดาษ
 • เจ้าของโครงการจะให้บริการซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช�ารุดเสียหายเท่านั้น
 • ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการไม่สามารถจัดหาสินค้ารุ่นเดียวกันมาเปล่ียนให้แก่เจ้าของห้องชดุได้  
 เจ้าของโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน
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สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • ความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
 • ความเสียหายอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย หรือจากการกระท�าของบุคคล เช่น น�้าร่ัว น�้าซึม 
 เข้าภายใน

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01

สมุดรับบริการ ไฟฉุกเฉิน 
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ 1 ปี ท่ีไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 • ภายในระยะเวลาการรับประกัน เจ้าของโครงการจะให้บริการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซม

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK

• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01
สิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกัน

 • เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ถูกวิธี หรือดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในสินค้าให้ผิด 
 จากมาตรฐานเดิม
 • กรณีความเสียหายที่เกิดจากไฟเกิน ไฟตก

ข้อควรปฏิบัติส�าหรับเจ้าของห้องชุด

 • การใช้งานไฟฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติตามคู่มือแนะน�าการใช้งานโดยเคร่งครัด
 • การต่อแบตเตอร่ีเพ่ือประกอบเข้ากบัเคร่ืองไฟฉกุเฉนิ ต้องต่อสายข้ัวบวกและข้ัวลบให้ถูกต้อง
 • ต้องเสียบปลั๊กที่ก�าลังไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ไว้ตลอดเวลา
 • ห้ามเสียบเข้ากับปล๊ักท่ีใช้เปิด-ปิดเป็นประจ�า เพราะจะท�าให้แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติได้ 

สมุดรับบริการ
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เครื่องดูดควัน (Hood) และเตาไฟฟ้า (Hobs)  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 • สินค้าและอุปกรณ์ประกอบไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต
 • กรณีสินค้าและอุปกรณ์ประกอบช�ารุดเสียหาย เจ้าของโครงการจะเปล่ียนชิ้นส่วนอะไหล ่
 ของสินค้าให้ใหม่

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01
สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรออันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ใช้สิ้นเปลืองต่างๆ เช่น หลอดไฟที่เสื่อมสภาพ
 • ความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้ หรือบ�ารุงรักษาไม่ถูกต้องตามค�าแนะน�าหรือเอกสารคู่มือ 
 การใช้สินค้า
 • การแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรม

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01
ลูกบิดประตู   
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ
 • สินค้าและอุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต
 • ด�าเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนสินค้าที่ช�ารุดบกพร่องนั้นใหม่
 • เจ้าของโครงการมีสิทธ์ิเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวท่ีจะใช้ดุลยพินิจซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงสินค้าใหม่ 
 ให้แก่เจ้าของห้องชุด

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01
สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • การใช้งานที่ไม่ปกติอย่างที่ควร เช่น การงัด ทุบ หรือการกระท�าใดๆ กับตัวสินค้า
 • การใช้งานในสภาวะไม่ปกติ เช่น ผลกระทบจากลมพายุ ฟ้าฝนคะนอง แผ่นดินไหวรุนแรง  
 รวมถึงภัยธรรมชาติ
 • การดูแลรักษาท�าความสะอาดไม่ถูกวิธี

สมุดรับบริการ
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• การรับประกันสินค้าและบริการซ่อมบ�ารุง
ส่วนควบต่างๆ01- 01
ฉากกั้นอาบน�้า  
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ต้องเกิดจากการใช้งานตามปกติ

สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน

 • ไม่ครอบคลุมถึงการแตกร้าว และการช�ารุดเสียหายของแผ่นกระจก
 • ไม่รวมถึงความช�ารุดเสียหายจากการใช้งานที่ผิดประเภท หรืออุบัติเหตุ รวมทั้งการดัดแปลง 
 สินค้าให้ผิดจากมาตรฐานเดิม

สมุดรับบริการ
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บริการแนะน�าห้องชุด
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้ท่านเจ้าของห้องชดุได้รับทราบถึงวิธีการใช้และดูแลบ�ารุง
รักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านท่ีจะดูแลและบ�ารุงรักษา เพ่ือยืดอายุ 
การใช้งาน ประหยัด และ ป้องกันอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความไม่เข้าใจถึงวิธีการดูแลวัสดุอุปกรณ์ 

 ดังนั้น บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอแนะน�าการดูแลบ�ารุงรักษาห้องชุดโดยมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายแสนสิริ โฮมแคร์ที่จะดูแลห้องชุดที่อยู่ในประกันให้ท่านอีก 2 ปี

 กรุณาลงเครื่องหมาย ( / ) ในช่อง ……. เมื่อได้รับการแนะน�าการดูแลบ�ารุงรักษาอย่างถูกต้อง 
และใส่ (X) ในช่อง ……… เมื่อไม่มีรายการนั้นอยู่ในห้องชุดของท่าน (รายการที่ปรากฏในการแนะน�านี้  
บางรายการจะไม่มีอยู่ในห้องชุดของท่าน)

สมุดรับบริการ
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การแนะน�าสภาพภายในห้องชุด
……… ตู้เมนไฟฟ้า       ……… ชุดครัว  

……… การใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า    ……… ฝ้าเพดาน

……… สุขภัณฑ์       ……… การท�างานของเคร่ืองตัดไฟฟ้า

……… การท�างานของไฟฉุกเฉิน     ……… การติดตั้งวอลเปเปอร์  

……… การใช้งานของประตู บานพับ ลูกบิด   ……… ระบบเครื่องปรับอากาศ

……… การท�างานของระบบ fire alarm

สมุดรับบริการ
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การแนะน�าพื้นฐานที่จะต้องทราบในการพักอาศัย
…………… ชี้แจงขั้นตอนการแจ้งซ่อม ขอบเขตการรับประกันงาน

        และข้อควรระวังเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันต่างๆ

…………… การช�าระเงินค่าน�้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ผ่านระบบบัญชีธนาคาร สถานที่ตั้งส�านักงาน

…………… การสังเกตและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบไฟฟ้า ประปา

…………… วิธีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องชุด

…………… วิธีการดูแลรักษาวอลเปเปอร์

…………… ชี้แจงต�าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน

…………… การติดต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมุดรับบริการ
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ท่านเจ้าของห้องชุดได้รับทราบข้อมูลห้องชุดทุกรายการจาก บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)  
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย แสนสิริ โฮมแคร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือไว้

ลงชื่อ…………………………………………. (เจ้าของบ้าน)

(                                                                        )

ลงชื่อ…………………………………………. (เจ้าหน้าที่)

 (                                                                    )

วันที่ ……….. / ………… / ………….

สมุดรับบริการ
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01- 02

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด
วิธีการแจ้งเพื่อขอรับบริการซ่อมบ�ารุงรักษาภายในก�าหนดเวลาการรับประกัน

ท่านสามารถเลือกช่องทางในการขอรับบริการซ่อมบ�ารุงได้ดังต่อไปนี้

1. การแจ้งผ่านเจ้าหน้าท่ี Sansiri Call Center ของบริษัทฯ ในวันธรรมดา สามารถแจ้งได้ต้ังแต่เวลา 
08.00 – 19.00 น. และในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.  
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-3999 ตามขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้

• เม่ือเจ้าหน้าท่ี ได้รับแจ้งซ่อมแซมจากท่านแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะสอบถามรายละเอียดเพ่ือลงบันทึก 
รับเรื่องแจ้งซ่อมของท่าน

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• ภายหลังเจ้าหน้าท่ีได้รับเร่ืองแจ้งซ่อมแซมจากท่านแล้ว จะส่งข้อมูลการแจ้งซ่อมแซมของท่าน 
ให้กับเจ้าหน้าที่บริการ HC ที่ประจ�าอยู่ ณ ส�านักงานโครงการที่ท่านอยู่อาศัย ภายในวันที่รับแจ้งซ่อม
ดังกล่าว (ยกเว้น เหตุล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องด้านการสื่อสาร)

• เม่ือเจ้าหน้าท่ีบริการ HC ได้รับเร่ืองแล้ว ทางเจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะนัดหมายกับท่านเพ่ือเข้า 
ตรวจสอบรายการช�ารุดบกพร่องตามรายการที่ท่านแจ้ง

• ภายหลังการตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่บริการ HC จะแจ้งวิธีการซ่อมแซม รวมทั้งแจ้งวันและเวลา 
ในการเข้าด�าเนินการซ่อมแซมให้ท่านทราบ

• เม่ือก�าหนดวิธีการซ่อมและวันเร่ิมด�าเนินการแล้ว เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะออกใบแจ้งซ่อมฉบบัจริง
เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซ่อมแล้ว

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK

• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
• เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะแจ้งยืนยันนัดหมายการเข้าซ่อมแซมล่วงหน้าทางโทรศัพท์กับท่าน 1 วัน  
ก่อนด�าเนินการซ่อมแซม

• เม่ือถึงก�าหนดวันเข้าซ่อมแซม เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะน�าทีมช่างเข้าไปแนะน�าตัวและด�าเนินการ
ซ่อมแซมงานช�ารุดบกพร่องให้แก่ท่าน

• ในระหว่างการซ่อม เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะเข้าตรวจสอบการซ่อมงานของทีมช่างตามระยะเวลา 
ที่เหมาะสม

• เม่ือทีมช่างด�าเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะโทรศัพท์แจ้งให้ท่านทราบและ 
นัดหมายกบัท่านเพ่ือเข้าตรวจงานซ่อมแซม พร้อมท้ังให้ท่านลงชือ่รับมอบงานเพ่ือปิดงานซ่อมแซมดังกล่าว

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• ภายหลังการซ่อมแซมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีจะท�าการประสานงานเจ้าของห้องชุดเพ่ือท�าการ 
ประเมินผลการให้บริการ ท้ังน้ีเพ่ือน�าข้อมูลของท่านไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการให้บริการของฝ่าย 
แสนสิริโฮมแคร์ (Home Care HC) ในล�าดับต่อไป

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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2. การแจ้งซ่อมผ่านระบบ Home Service Application ของบริษัทฯ ท่านสามารถลงโปรแกรม 
ผ่านทาง App Store และ Android โดยพิมพ์ค�าว่า “Home Service” ตามข้ันตอนและวิธีการ  
ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดและติดต้ังแอปพลิเคชนั

ระบบ iOS ดาวน์โหลดผ่านทาง App Store ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store

1

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK

• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
รอจนการติดต้ังเสร็จเรียบร้อย จะพบ Application 

หากเคยสมัครใช้งานแล้ว สามารถล็อกอินด้วย  

หากต้องการสมัครใช้งานเลือก New Account

2

3

4

Home Service ที่หน้าจอ กดที่ Icon เพื่อเปิดใช้งาน

Username และ Password ท่ีมีอยู่เพ่ือเข้าใช้งาน 
ได้ทันที

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน โดยระบุ E-mail ให้ตรง5

กับท่ีให้ ไว้กับนิติบุคคล พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ท่ีใช้ 
ในการติดต่อ

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
กรณีมีสิทธ์ิเข ้าใช ้งาน ระบบจะให ้ท�าการต้ัง 6

Username และ Password  ส�าหรับเข้าใช้งาน โดยระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัวขึ้นไป

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
หากไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงการแจ้ง7

เตือนดังรูป ให้ท�าการติดต่อนิติบุคคล เพ่ือเพ่ิมสิทธ์ิ
ส�าหรับการเข้าใช้งานก่อน

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
เม่ือลงทะเบยีนส�าเร็จ จะแสดงข้อความดังรูป กรอก 8

Username และ Password ท่ีต้ังไว้ กดปุ่ม Log in  
เพื่อเข้าใช้งานทันที

หลังจากท่านติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ
แจ้งซ่อมพร้อมแนบภาพถ่ายผ่านทาง Application ได้
ทางเมนู “Home Care”

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• ระบบจะท�าการแจ้งเตือนท่าน เมื่อเจ้าหน้าที่บริการ HC ท�าการรับเรื่องแจ้งซ่อมของท่านทางอีเมล

• โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริการ HC ติดต่อท่าน เพื่อยืนยันรายการแจ้งซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง

• เมื่อท่านแจ้งรายการท่ีช�ารุดบกพร่องให้เจ้าหน้าที่บริการทราบแล้ว เจ้าหน้าที่บริการ HC จะบันทึก
รายการที่ท่านแจ้งซ่อมในใบรับเรื่องแจ้งซ่อม

• เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะนัดหมายกับท่านเพ่ือเข้าตรวจรายการช�ารุดบกพร่องตามรายการท่ีท่านแจ้ง

• ภายหลังการตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่บริการ HC จะแจ้งวิธีการซ่อมแซม รวมทั้งแจ้งวันและเวลา 
ในการเข้าด�าเนินการซ่อมแซมให้ท่านทราบ

• เม่ือก�าหนดวิธีการซ่อมและวันเร่ิมด�าเนินการแล้ว เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะออกใบแจ้งซ่อมฉบบัจริง
เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซ่อมแล้ว

• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
• เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะแจ้งยืนยันนัดหมายการเข้าซ่อมแซมล่วงหน้าทางโทรศัพท์กับท่าน 1 วัน  
ก่อนด�าเนินการซ่อมแซม

• เม่ือถึงก�าหนดวันเข้าซ่อมแซม เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะน�าทีมช่างเข้าไปแนะน�าตัวและด�าเนินการ
ซ่อมแซมงานช�ารุดบกพร่องให้แก่ท่าน

• ในระหว่างการซ่อม เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะเข้าตรวจสอบการซ่อมงานของทีมช่างตามระยะเวลา 
ที่เหมาะสม

• เม่ือทีมช่างด�าเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีบริการ HC จะโทรศัพท์แจ้งให้ท่านทราบและ 
นัดหมายกับท่านเพ่ือเข้าตรวจงานซ่อมแซม พร้อมท้ังให้ท่านลงชื่อรับมอบงาน เพ่ือปิดงานซ่อมแซม
ดังกล่าว

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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• การแจ้งซ่อมบ�ารุงรักษาห้องชุด01- 02
• ภายหลังการซ่อมแซมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะท�าการประสานงานเจ้าของห้องชุดเพื่อท�าการประเมิน
ผลการให้บริการ ท้ังน้ีเพ่ือน�าข้อมูลของท่าไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการให้บริการของฝ่ายแสนสิริโฮม
แคร์ (Home Care HC) ในล�าดับต่อไป

หมายเหตุ : หากท่านไม่ได้รับการอ�านวยความสะดวก กรุณาติดต่อ : เจ้าหน้าที่ Sansiri Call Center

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น. โทร. 0-2201-3999

ข้อแนะน�าในการ
บ�ารุงและดูแล 
รักษาห้องชุด
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•  การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไขปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

01- 03

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด ชนิดขอบอลูมิเนียม หรือ 
UPVC

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การดูแลรักษา

 1. ควรตรวจดูว่ากลอนอยู่ในสถานะล็อกหรือปลดล็อก ก่อนท�าการเปิด/ปิดบานประตู-หน้าต่าง 
 ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการกระแทกที่อาจเกิดความเสียหาย
 2. ควรท�าความสะอาดรางเล่ือนของประตู-หน้าต่างอยู่เสมอ เพ่ือให้บานเล่ือนได้สะดวก และ 
 เป็นการยืดอายุการใช้งานของล้อเลื่อน
 3. การท�าความสะอาดอลูมิเนียม ใช้ผ้าหรือฟองน�้าชุบน�้ายา ท�าความสะอาด เช็ดให้ทั่วแล้วล้าง 
 ด้วยน�้า ระวังอย่าใช้แปรงขดัที่มีความหยาบแข็งเกินไป เพราะอาจท�าให้เป็นรอยขีดข่วนได้
 4. การท�าความสะอาดกระจก ควรใช้ผ้าสะอาดและน�้ายาเช็ดกระจกทั่วไป
 5. ในกรณีที่อลูมิเนียมมีรอยคราบด�าจากฝุ่นและฝน ให้ใช้น�้ายาขัดเงารถยนต์ทั่วไปขัดออก
 6. การขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อย สามารถใช้น�้ายาขัดรถยนต์ขัดออกรอยขีดข่วนเล็กน้อยจะจาง 
 ลงหรือหายไป

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 7. ในกรณีท่ีบานประตูขดูสันราง สามารถใช้ไขควงแฉกหรือหกเหล่ียม ปรับต้ังล้อให้ได้ระดับ และ 
 ในกรณีบานตกราง ให้งัดบานขึ้นเพื่อปรับล้อให้อยู่บนรางแล้วจึงปรับระดับล้อใหม่

01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การดูแลรักษา

 1. สเปรย์ ทินเนอร์ ซิลิคอน ควรหลีกเล่ียงในการน�ามาใช้ท�าความสะอาดอุปกรณ์มือจับโดยเด็ดขาด 
 2. ควรหลีกเล่ียงการใช้สารละลาย กระดาษทราย ฝอยขัดโลหะ กับผิวท่ีเคลือบแล็กเกอร์และ 
 ชุบเคลือบไฟฟ้า
 3. ไม่ควรใช้วัสดุที่มีน�้าหนักมาแขวนที่มือจับ หรือดึงมือจับอย่างแรงในต�าแหน่งประตูปิด
 4. ไม่ควรน�าของที่มีน�้าหนักมากมาแขวนที่หางปลาปิด
 5. หลีกเลี่ยงสารเคมีเข้มข้น หรือของมีคมขูดขีด
 6. ไม่ควรน�าของมีคมมางัดแทนเหรียญ
 7. ไม่ควรใช้วัสดุอื่นๆ มาไขแทนดอกกุญแจ

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 1. ฉีดน�้ามันเพิ่มการหล่อลื่น เช่น น�้ามันครอบจักรวาล Sonax เพื่อช่วยการหล่อลื่นที่ดี
 2. การท�าความสะอาดกระจก ควรใช้น�า้ยาท�าความสะอาดกับผ้าสะอาดเชด็

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ลูกบิดและอุปกรณ์ล็อกประตูระบบอิเลคทรอนิกส์

ลูกบิด 
การดูแลรักษา

 การดูแลรักษาอุปกรณ์สเตนเลส ใช้ผ้าชบุน�า้สะอาดและเชด็ให้แห้งด้วยผ้าเน้ือนุ่มอย่างสม�า่เสมอ

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้น�า้ยาท่ีมีความเป็นกรดหรือด่างสูง สัมผัส หรือเชด็ท�าความสะอาด เช่น น�า้ยาล้างห้องน�า้  
 น�้ายาล้างจาน ควรใช้เพียงสบู่อ่อนๆ หรือน�้าสะอาด และเช็ดให้แห้งเสมอเพราะจะท�าให้เกิดรอย 
 ขีดข่วน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 2. ห้ามใช้เทปกาวทุกชนิดติดท่ีมือจับโดยตรง เพราะเม่ือพลาสตกิโดนความร้อน หรือความชืน้ กาวจะ 
 ท�าปฏิกริยากับผิวเคลือบ ท�าให้ผิวเคลือบลอกออก
 3. ห้ามใช้สิ่งมีคมขูดขีด หรือกระแทกกับของแข็งแรงๆ

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 1. สเตนเลสเมื่อเกิดคราบสนิมก็จะไม่กัดกร่อนเนื้อโลหะ แต่จะเป็นเพียงคราบเท่านั้น สามารถ 
 ใช้น�้ายาท�าความสะอาด Sonax ท�าความสะอาดคราบสนิมเช็ดออกได้
 2. กรณีพบความผิดปกติจากการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร
 (โปรดดูภาพแสดงขั้นตอนใหน้าถัดไป)

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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อุปกรณ์ล็อกประตูระบบอิเลคทรอนิกส์ 
การดูแลรักษา

 1.  ควรเปลี่ยนรหัสทันทีเมื่อบุคคลอื่นรู้รหัสเปิดประตู
 2. กรณีมีเสียงหรือสัญลักษณ์เตือน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน 1 สัปดาห์ และควรใช้แบตเตอรี่  
 อัลคาไลน์เท่านั้น
 3. ไม่ควรผสมแบตเตอร่ี เก่า-ใหม่ เข้าด้วยกัน อาจท�าให้ระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลดลง 
 4. กรณีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 เดือน ควรถอดแบตเตอร่ีออก แล้วใช้กุญแจ เปิด-ปิด แทน  
 เพราะจะท�าให้ของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลสร้างความเสียหายให้ผลิตภัณฑ์ได้
 5. ใช้ผ้าเนื้อนุ่มท�าความสะอาด

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ข้อควรระวัง

 1. อย่าใช้วัตถุมีคมกดปุ่มอาจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้ เพราะจะท�าให้เกิดรอย 
 ขีดข่วน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูปิดสนิทเมื่อออกจากบ้าน 
 3. ห้ามใช้ผลิตภณัฑ์ขณะมือเปียก หรือน�าเคร่ืองด่ืมโดนผลิตภณัฑ์ อาจจะท�าให้เกิดความผิดปกติ 
 หรือได้รับความเสียหายได้
 4. ห้ามใช้น�้ามันเบนซินหรือแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดผลิตภัณฑ์ อาจก่อให้เกิดความผิดปกต ิ
 ของผลิตภัณฑ์ได้ ควรใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดแทน

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 1. หากไฟฟ้าท่ีบ้านดับ สามารถเข้า-ออกได้ปกติ เพราะ Digital Door Lock ใช้แบตเตอร่ี 
 เป็นแหล่งพลังงาน 

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK01- 03

 2. กรณีแบตเตอรี่หมด สามารถเปิดประตูได้ด้วยกุญแจ และ แบตเตอรี่ส�ารองภายนอก (ศึกษา 
 ได้จากคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์)
 3. กรณีพบความผิดปกติจากการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีอาคาร

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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โถสุขภัณฑ์ (โถส้วมนั่งราบแบบใช้ถังพักน�้า โถส้วม ชนิด Automatic)
โถส้วมนั่งราบแบบใช้ถังพักน�้า เป็นสุขภัณฑ์ที่ผลิตจากเซรามิค

One Piece Two Piece

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การดูแลรักษา

 1. การท�าความสะอาดฝารองน่ัง ควรใช้น�้ายาล้างจานหรือสบู่กับผ้านุ่มหรือฟองน�้าเช็ดท�าความ 
 สะอาด ถ้าจ�าเป็นต้องใช้น�้ายาฆ่าเชื้อโรคให้ใช้เพียงเล็กน้อย ห้ามใช้แปรงที่มีขนแข็ง สก็อตไบรท์  
 ฯลฯ และน�้ายาล้างห้องน�้าท�าความสะอาด เพราะจะท�าให้ฝารองนั่งเสียหายได้
 2. การท�าความสะอาดในส่วนท่ีเป็นเซรามิค สามารถใช้แปรงขัดห้องน�้าและน�้ายาล้างห้องน�้า 
 ท�าความสะอาดได้
 3. การท�าความสะอาดในส่วนท่ีเป็นโครเม่ียม ควรใช้ผ้าชบุน�า้มันจักรหรือยาขดัสีรถเชด็เพ่ือให้เงางาม  
 และไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้สารพวกคลอไรด์เช็ดเพราะจะท�าให้เกิดความเสียหายกับผิวโครเมี่ยม

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ข้อควรระวัง

 1. ไม่แนะน�าให้ใช้สารเคมีใดๆ ลงในหม้อน�า้เน่ืองจากจะมีผลต่อการท�างานของอุปกรณ์ในหม้อน�า้  
 และจะท�าให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานสั้นลง
 2. ห้ามใช้แปรงท่ีมีขนแข็ง สก็อตไบรท์ ฯลฯ และน�้ายาล้างห้องน�้าท�าความสะอาดฝารองน่ัง  
 เพราะจะท�าให้ฝารองนั่งเสียหายได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 1. คราบสนิมและคราบหินปูนผสมน�้ายาขจัดคราบสนิมและหินปูน กับน�้าในอัตราส่วน 1 ต่อ 10  
 คนให้เข้ากัน จากน้ันใช้แผ่นฟองน�้าจุ่มในน�้ายาให้ชุ่ม แล้วน�าไปเช็ดถูบริเวณพ้ืนผิวท่ีต้องการ  
 ทิ้งไว้ราว 2-3 นาที ล้างออกด้วยน�้าสะอาด แต่ถ้ามีคราบสกปรกมาก สามารถใช้น�้ายาขจัดคราบ 
 โดยไม่ต้องผสมน�้าท�าความสะอาดได้โดยตรง และควรหม่ันท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ  
 ประมาณสัปดาห์ละครั้งด้วยน�้ายาท�าความสะอาดแบบธรรมดาทั่วไป
 2. น�้าไหลไม่หยุด ปิด Stop Valve และแจ้งเจ้าหน้าที่อาคาร
 3. น�้าหยดจากรอยต่อตามท่ออ่อนต่างๆ ปิด Stop Valve และแจ้งเจ้าหน้าที่อาคาร

01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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โถส้วมน่ังราบชนิด Automatic เป็นสขุภัณฑ์ท่ีผลติจากเซรามิค ควบคุมด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์

นั่งราบชนิด Automatic

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การดูแลรักษา

 เหมือนโถสุขภัณฑ์ เน่ืองจากเป็นโถสุขภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ ดังน้ันจึงไม่ควรฉีดน�้าบริเวณ 
แผงวงจรหรือท�าให้แผงวงจรเปียก ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ และควรศึกษาข้อมูล 
การใช้งานจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

 1. ไม่แนะน�าให้ใช้สารเคมีใดๆ ลงในหม้อน�า้เน่ืองจากจะมีผลต่อการท�างานของอุปกรณ์ในหม้อน�า้  
 และจะท�าให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานสั้นลง และอาจท�าให้อุปกรณ์ส่วนที่เป็นโลหะเกิดสนิมได้
 2. ห้ามใช้แปรงที่มีขนแข็ง สก็อตไบรท์ ฯลฯ และน�้ายาล้างห้องน�้าท�าความสะอาด เพราะจะท�าให ้
 ฝารองนั่งเสียหายได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 3. น�า้ยาล้างห้องน�า้ สามารถท�าความเสียหายให้กบัฝารองน่ังได้ เพราะสารละลายของน�า้ยา ดังน้ัน 
 เม่ือใช้น�้ายาล้างห้องน�้าทุกคร้ัง ควรท�าความสะอาดน�้ายาออกโดยเร็ว และตรวจสอบให้ม่ันใจ 
 ว่าไม่มีน�้ายาล้างห้องน�้าเหลือติดอยู่บนฝารองนั่ง

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

 1. คราบสนิมและคราบหินปูนผสมน�้ายาขจัดคราบสนิมและหินปูน กับน�้าในอัตราส่วน 1 ต่อ 10  
 คนให้เข้ากัน จากน้ันใช้แผ่นฟองน�้าจุ่มในน�้ายาให้ชุ่ม แล้วน�าไปเช็ดถูบริเวณพ้ืนผิวท่ีต้องการ  
 ทิ้งไว้ราว 2-3 นาที ล้างออกด้วยน�้าสะอาด แต่ถ้ามีคราบสกปรกมาก สามารถใช้น�้ายาขจัดคราบ 
 โดยไม่ต้องผสมน�้าท�าความสะอาดได้โดยตรง และควรหม่ันท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ  
 ประมาณสัปดาห์ละครั้งด้วยน�้ายาท�าความสะอาดแบบธรรมดาทั่วไป

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วัสดุฉากกั้นอาบน�้า ผลิตจากกระจกนิรภัย
การดูแลรักษา

การดูแลรักษาอุปกรณ์สเเตนเลส/อลูมิเนียมอบสี

 1. ใช้ผ้าชุบน�้าธรรมดา หรืออาจผสมน�้าสบู่อ่อนๆ เช็ด
 2. เม่ือเกิดรอยน�้าตะกรัน เช็ดด้วยน�้าส้มสายชู 25% จากน้ันล้างออกด้วยน�้าสะอาดตามด้วย 
 น�้าสบู่  และล้างออกอีกครั้งให้สะอาดด้วยน�้าอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
 3. หากเกิดคราบฝังแน่น สามารถใช้น�้ายาขัดทองเหลืองได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การดูแลผนังกระจกใส

 1. ควรดูแลบ่อยๆ หรือเมื่อมีคราบสกปรก
 2. หากกระจกเป็นรอยคราบ ควรล้างออกด้วยน�้าสบู่ หรือใช้ Metal Polish ขัดรถยนต์ท�าความ 
 สะอาด โดยชุบผ้าสะอาดขัดรอยคราบน�้ากระจกก็จะกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม      

ใช้ผ้าชุบน�้าหรือน�้าสบู่อ่อนๆ เช็ดอุปกรณ์สเตนเลส ใช้ฟองน�้าหรือผ้าและน�้ายา ท�าความสะอาดกระจก

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ข้อควรระวัง

 1. ควรใช้ผ้าหรือฟองน�้าชนิดละเอียด ห้ามใช้สก็อตไบรท์แผ่นขัดที่ท�าจากใย Plasstic, ฝอยขัด, 
 แปรงทองเหลือง เพราะจะท�าให้เกิดรอยขีดข่วน
 2. ห้ามใช้น�้ายาล้างห้องน�า้ สารเคมี หรือ น�า้ยาใดๆ ทีม่ีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง อย่างรนุแรง เพราะเป็น 
 อันตรายต่อผิววัสดุ
 3. ห้ามใช้ Lacquer, Thinners, Gasoline หรือ Tetrachloride เพราะเป็นอันตรายต่อผิว 
 วัสดุ
 4. ระวังน�้ายาหรือสารเคมีที่ไวไฟ น�้ายาล้างเล็บหรือน�้ายาที่มีกรด เพราะเป็นอันตรายต่อผิววัสดุ
 5. ไม่ควรเปิดประตูกระจกบานเปลือยค้างไว้นานๆ เนื่องจากจะท�าให้ประตูตกได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

บานเลื่อน

       ในกรณีบานเล่ือนไม่ได้ ให้ตรวจเช็คระบบลูกล้อและระบบเชือกว่ายังอยู่ในสภาพการใช้งาน 
โดยท�าการเปิดฝาครอบด้านบนออกแล้วท�าการตรวจเช็กรางเล่ือนว่าไม่มีวัสดุใดๆ กีดขวางทางเล่ือน 
ของลูกล้อ หลังจากน้ันให้ท�าการตรวจระบบเชือกว่ามีการเปื่อยหรือขาดตรงส่วนใด แก้ไขด้วยการ
เปลี่ยนระบบเชือกใหม่

อุปกรณ์บานเปลือย

       กรณีอุปกรณ์บานเปลือย ระบบบานพับไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตรวจเช็กดูที่ระบบบานพับว่ามี 
วัสดุอื่นใดกีดขวางหรือเข้าไปขัดอยู่ภายในหรือไม ่
  กรณีน�้ารั่วซึม กรณีแผ่นผนังช�ารุดหรือแตก กรณีที่พบปัญหาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง
ให้ติดต่อช่างผู้ช�านาญหรือศูนย์บริการ 

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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อ่างอาบน�้า 
การดูแลรักษา

 1. ควรล้างท�าความสะอาดบ่อยๆ เเละสม�่าเสมอ โดยใช้ฟองน�้ากับสบู่ชนิดเหลว ท�าความสะอาด 
 ให้ทั่วเเล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 
 2. เช็ดให้เเห้งโดยใช้ผ้านุ่มผิวละเอียดอ่อนเเละไม่เเห้งเกินไป 

ข้อควรระวัง

 1. อย่าใช้ของมีคม หรือของที่มีความหยาบกระด้างขูด ขัดถู 
 2. ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนเเรง ซึ่งมีผลให้เกิดริ้วรอยหรือรอยด่างต่างๆ 
 3. การผสมน�้าร้อน-เย็น จะต้องเปิดน�้าเย็นก่อน แล้วจึงเปิดน�้าร้อนผสม เพื่อความปลอดภัยของ 
 ผู้ใช้งาน และป้องกันผิวอ่างเกิดความเสียหาย

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 4. ควรระวังวัตถุติดไฟ หรือมีความร้อน เพราะจะท�าให้อ่างอาบน�้าเสียหายโดยซ่อมแซมไม่ได้
 5. หลีกเล่ียงสารเคมีท่ีท�าอันตรายต่อผิวอ่าง เช่น แล็กเกอร์ ทินเนอร์ น�้ามันเชื้อเพลิง อะซีโตน  
 แอลกอฮอล์ เบนซิน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ น�้ายาล้างห้องน�้าทุกชนิด สารเคมีไวไฟ น�้ายา 
 ล้างเล็บ สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด
 6. ห้ามเปิดระบบน�้าวนในขณะที่ไม่มีน�้าอยู่ในอ่างอาบน�้า

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 กรณีเกดิรอยคราบท่ีผิวอ่าง เน่ืองจากการปล่อยท้ิงไว้โดยไม่ค่อยท�าความสะอาดหลังการใช้งานเสร็จเเล้ว 

 1. ใช้ครีมขจัดคราบหรือครีมขัดสีรถชุบผ้าสะอาดขัดรอยคราบดังกล่าว 
 2. ล้างด้วยน�้า 
 3. หลังจากนั้นใช้เเว็กซ์ช่วยในการท�าให้ผิวเงางามเหมือนเดิม 

01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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กรณีอ่างอาบน�้าวน 

 1. ควรล้างระบบหมุนเวียนภายในท่อต่างๆ ทุก 1-3 เดือน โดยการใช้น�้ายาล้างจาน 2 ช้อนผสม 
 ลงในอ่างที่บรรจุน�้าร้อน ในระดับน�้าปกติของการใช้อ่างระบบน�้าวน 
 2. เปิดระบบน�า้วน 5 นาที หลังจากน้ันระบายน�า้ในอ่างท้ิง เติมน�า้เย็นลงไปให้ได้ระดับปกติ ท�าการ 
 เปิดระบบน�้าวนใหม่อีกครั้งเป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นระบายน�้าทิ้งเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ 
 ล้างระบบท่อน�้าวน
 (โปรดดูภาพแสดงขั้นตอนใหน้าถัดไป)

01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข

ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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อ่างล้างหน้า 
การดูแลรักษา

 1. ควรล้างท�าความสะอาดบ่อยๆ เเละสม�่าเสมอ โดยใช้ฟองน�้ากับสบู่ชนิดเหลว ท�าความสะอาด 
 ให้ทั่วเเล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 
 2. เช็ดให้เเห้งโดยใช้ผ้านุ่มผิวละเอียดอ่อนเเละไม่เเห้งเกินไป 

ข้อควรระวัง

 1. อย่าใช้ของมีคม หรือของที่มีความหยาบกระด้างขูด ขัดถู 
 2. ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนเเรง ซึ่งมีผลให้เกิดริ้วรอยหรือรอยด่างต่างๆ ขึ้นได้ 

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 3. หลีกเลี่ยงสารเคมีที่ท�าอันตรายต่อผิวอ่าง เช่น แล็คเกอร์ ทินเนอร์ น�้ามันเชื้อเพลิง อะซีโตน  
 แอลกอฮอล์ เบนซิน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ น�้ายาล้างห้องน�้าทุกชนิด สารเคมีไวไฟ น�้ายา 
 ล้างเล็บ สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 1. กรณีเกิดรอยคราบท่ีผิวอ่าง เน่ืองจากการปล่อยท้ิงไว้โดยไม่ค่อยท�าความสะอาดหลังการ 
 ใช้งานเสร็จเเล้ว ใช้ครีมขจัดคราบหรือครีมขดัสีรถชบุผ้าสะอาดขัดรอยคราบดังกล่าว ล้างด้วยน�า้  
 หลังจากนั้นใช้เเว็กซ์ช่วยในการท�าให้ผิวเงางามเหมือนเดิม 
 2. ท่อน�้าท้ิงบริเวณอ่างล้างหน้าจะเกิดการอุดตันได้เม่ือมีเศษวัสดุเล็กๆ หรือเส้นผมไปตกค้าง 
 ในท่อดักกล่ินใต้อ่างล้างหน้า ซ่ึงสามารถท�าความสะอาดได้โดยการถอดฝาครอบท่อดักกล่ิน 
 ใต้อ่างล้างหน้าออกล้างและท�าความสะอาด (โปรดดูภาพแสดงขั้นตอนใหน้าถัดไป)

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK01- 03

ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างหน้า หมุนฝาด้านล่างของท่อ น�าออกมาท�าความสะอาด

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ฝักบัว
การดูแลรักษา

 เม่ือใช้ฝักบวัไปสักระยะจะมีคราบตะกรันติดท�าให้น�า้ไหลออกมาได้น้อยลง จึงควรท�าความสะอาด 
ด้วยวิธีง่ายๆ โดยบิดฝาฝักบัวออกแล้วเช็ดท�าความสะอาด รวมท้ังใช้อุปกรณ์ปลายแหลม เช่น  
ไม้จ้ิมฟัน หรือแท่งลวด เข่ียคราบท่ีติดในรู ล้างน�้าสะอาดอีกคร้ัง แล้วจึงประกบฝาเข้าท่ีเดิม หรือใช้
การ์ดขูด ส�าหรับหัวฝักบัวชนิดที่เป็น Rain Shower หรือฝักบัวชนิดที่ “เป็นยางซิลิโคน” 
(โปรดดูภาพแสดงขั้นตอนในหน้าถัดไป)

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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HANDBOOK01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข

ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

ฝักบัวอาบน�้า ใช้การ์ดแข็งขูดเพื่อท�าความสะอาด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้น�้ายาล้างห้องน�้าที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างเข้มข้น ในการท�าความสะอาดอุปกรณ์
 2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอกในการท�าความสะอาด เพราะจะท�าให้เกิดรอย 
 ที่ผิวชุบ ควรใช้ผ้า หรือฟองน�้านุ่มๆ เช็ดท�าความสะอาด

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 หาถุงพลาสติกใส่น�้าส้มสายชูพอประมาณ น�าฝักบัวใส่ลงในถุงน�้าส้มสายชู แล้วผูกถุงให้แน่น  
ทิ้งไว้หนึ่งคืน น�าออกมาล้างด้วยน�้าสะอาด หัวฝักบัวจะสะอาดและปราศจากคราบของตะกอน ท�าให้
น�้าไหลสะดวกขึ้น
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ก๊อกน�้า (ก๊อกน�้าทองเหลือง และ ก๊อกน�้าสเตนเลส)

ก๊อกน�้าทองเหลือง
การดูแลรักษา

 1. ควรท�าความสะอาดบ่อยๆ เเละสม�่าเสมอ โดยใช้ฟองน�้ากับสบู่ชนิดเหลว หรือน�้ายาท่ีมี 
 คุณสมบัติ เช่นเดียวกับการล้างเเก้ว ท�าความสะอาดให้ท่ัว เเล้วล้างด้วยน�้าสะอาด เช็ดให้เเห้ง  
 โดยใช้ผ้านุ่มผิวละเอียดอ่อน ที่ไม่เเห้งเกินไป
 2. ควรใช้น�า้ยารักษาผิวโครเม่ียม ท�าความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ังเพ่ือรักษาผิวให้เงางาม 
 อยู่เสมอ 

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ก๊อกน�้าอ่างล้างหน้า หมุนฝากรองน�้าที่ปลายออก เปิดน�้าล้างท�าความสะอาด เมื่อล้างเสร็จแล้ว
หมุนกลับที่เดิม
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 3. ก๊อกน�้าเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีจะเกิดการอุดตันน�้าจากตะกอนเม่ือใช้งานไปนานๆ ท�าให้น�้าไหลช้า  
 สามารถแก้ไขได้โดยการหมุนถอดฝากรองน�้าท่ีปลายก๊อกน�้าเพ่ือท�าความสะอาดให้เรียบร้อย 
 ก่อนหมุนต่อกลับเข้าที่เดิม (โปรดดูภาพแสดงขั้นตอน)

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้น�้ายาล้างห้องน�้าที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการท�าความสะอาดอุปกรณ์
 2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการท�าความสะอาด เพราะจะท�าให้เกิดรอยที่ผิวชุบ ควรใช ้
 ผ้าหรือฟองน�้านุ่มๆ เช็ดท�าความสะอาด
 3. ควรใช้น�้ายาหรือครีมขัดโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
 4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน
 5. การทิ้งคราบน�้ายาต่างๆ ลงบนผิวเคลือบจนเเห้ง โดยลืมท�าความสะอาด การใช้น�้ายาที่มีฤทธิ ์
 รุนเเรง เช่น กรดไฮโดรคลอลิก ท่ีเป็นส่วนผสมในการล้างพ้ืนห้องน�้า หรือใช้วัตถุท่ีมีผิวหยาบ 
 กระด้างในการท�าความสะอาด จะมีผลให้เกดิจุดด่างด�า ท่ีผิวเคลือบหรืออาจมีผลให้ ผิวโครเม่ียม 
 หลุดลอกออกได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหารอยเปื้อนต่างๆ

 1. น�้ามันและจาระบี - ล้างด้วยสารท�าละลายอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน (เช่น แอลกอฮอล์)  
 จากน้ันล้างด้วยน�้าสบู่หรือผงซักฟอกอย่างอ่อนแล้วจึงล้างด้วยน�้าเย็นอีกคร้ังให้สะอาดและเช็ด 
 ให้แห้ง ก่อนล้างควรแช่ไว้ในน�้าสบู่อุ่นๆ สักพักจะช่วยให้ล้างออกได้ง่ายขึ้น
 2. สี - ใช้แปรงไนลอนชนิดนุ่มจุ่มทินเนอร์ขัดออกเบาๆ จากน้ันล้างออกด้วยน�า้เย็นและเชด็ให้แห้ง 
 3. เขม่าหรือคราบอาหาร - แช่ในน�้า ใช้น�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของแอมโมเนียเช็ด  
 แล้วล้างออกด้วยน�้าเย็นก่อนเช็ดให้แห้ง
 4. การเปล่ียนสีอันเกิดจากความร้อน - ใช้แผ่นขัดท�าความสะอาดท่ีไม่ใช่โลหะและน�้ายาท่ีไม ่
 กัดกร่อนผิว (เช่น บรัสโซ) ขดัรอยด่างออกโดยขัดไปในทิศทางเดียวกับลักษณะการเคลือบผิววัสดุ  
 ล้างออกด้วยน�้าเย็นและเช็ดให้แห้ง

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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HANDBOOK01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข

ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

 5. ฉลากและสติ๊กเกอร์ - แช่ในน�้าสบู่ร้อนๆ ก่อนจะลอกฉลากและท�าความสะอาดกาวที่ติดอยู ่
 ออกด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ หรือน�า้มันเบนซิน จากน้ันล้างออกด้วยน�า้สบูห่รือน�า้ผสมผงซักฟอก  
 ล้างออกอีกทีด้วยน�้าร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ก๊อกน�้าสเเตนเลส
การดูแลรักษา

การดูแลรักษาอุปกรณ์สเตนเลส

 1. ใช้ผ้าชุบน�้าธรรมดา หรืออาจผสมน�้าสบู่อ่อนๆ เช็ด
 2. เม่ือเกิดรอยน�้าตะกรัน เช็ดด้วยน�้าส้มสายชู 25% จากน้ันล้างออกด้วยน�้าสะอาดตามด้วย 
 น�้าสบู่และล้างออกอีกครั้งให้สะอาดด้วยน�้าอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
 3. หากเกิดคราบฝังแน่น สามารถใช้น�้ายาขัดทองเหลืองได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้น�้ายาล้างห้องน�้าที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการท�าความสะอาดอุปกรณ์
 2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการท�าความสะอาด เพราะจะท�าให้เกิดรอยที่ผิวชุบควรใช ้
 ผ้าหรือฟองน�้านุ่มๆ เช็ดท�าความสะอาด
 3. ควรใช้น�้ายาหรือครีมขัดโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
 4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหารอยเปื้อนต่างๆ

 1. น�้ามันและจาระบี - ล้างด้วยสารท�าละลายอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน (เช่น แอลกอฮอล์)  
 จากน้ันล้างด้วยน�้าสบู่หรือผงซักฟอกอย่างอ่อนแล้วจึงล้างด้วยน�้าเย็นอีกคร้ังให้สะอาดและเช็ด 
 ให้แห้ง ก่อนล้างควรแช่ไว้ในน�้าสบู่อุ่นๆ สักพักจะช่วยให้ล้างออกได้ง่ายขึ้น
 2. สี - ใช้แปรงไนลอนชนิดนุ่มจุ่มทินเนอร์ขัดออกเบาๆ จากน้ันล้างออกด้วยน�า้เย็นและเชด็ให้แห้ง 
 3. เขม่าหรือคราบอาหาร - แช่ในน�้า ใช้น�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของแอมโมเนียเช็ด 
 แล้วล้างออกด้วยน�้าเย็นก่อนเช็ดให้แห้ง
 4. การเปล่ียนสีอันเกิดจากความร้อน - ใช้แผ่นขัดท�าความสะอาดท่ีไม่ใช่โลหะและน�้ายาท่ีไม ่
 กัดกร่อนผิว (เช่น บรัสโซ) ขัดรอยด่างออกโดยขัดไปในทิศทางเดียวกับลักษณะการเคลือบผิว 
 วัสดุ ล้างออกด้วยน�้าเย็นและเช็ดให้แห้ง

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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HANDBOOK01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข

ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

 5. ฉลากและสต๊ิกเกอร์ - แช่ในน�้าสบู่ร้อนๆ ก่อนจะลอกฉลากและท�าความสะอาดกาวท่ีติดอยู่ 
 ออกด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ หรือน�า้มันเบนซิน จากน้ันล้างออกด้วยน�า้สบูห่รือน�า้ผสมผงซักฟอก  
 ล้างออกอีกทีด้วยน�้าร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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สายฉีดช�าระ
การดูแลรักษา
 ควรหมั่นท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ ประมาณสัปดาห์ละครั้งด้วยน�้ายาท�าความสะอาดแบบ
ธรรมดาทั่วไป

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้น�้ายาล้างห้องน�้าที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการท�าความสะอาดอุปกรณ์
 2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการท�าความสะอาด เพราะจะท�าให้เกิดรอยท่ีผิวชุบ 
 ควรใช้ผ้าหรือฟองน�้านุ่มๆ เช็ดท�าความสะอาด
 3. ควรใช้น�้ายาหรือครีมขัดโครเมี่ยมโดยเฉพาะ

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน
 5. กรณีไม่อยู่บ้านหลายวัน ควรท�าการปิด Stop Valve

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

แก้ปัญหาเรื่องแรงดันน�้าที่สายช�าระให้เบาลง

 1. ติดตั้ง Stop Valve จุดที่สายช�าระต่อกับผนัง และปรับหัวก๊อกของ Stop Valve ให้แรงดัน 
 น�้าที่จ่ายออกมาจากท่อลดน้อยลง เท่านี้ก็ช่วยให้แรงฉีดของน�้าเบาลงได้เช่นกัน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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แก้ปัญหาสายช�าระรั่ว

 2. ตรวจเชก็ชิน้ส่วนอุปกรณ์ภายในสายช�าระว่าประกอบกันแน่นหนาดีหรือเปล่า ไม่หลวมจนเกินไป 
 แต่ส่วนใหญ่ปัญหาน้ีมักเกิดจากวงแหวน O-ring ท่ีอยู่บริเวณปลายสายฉีดหมดอายุ จ�าเป็น 
 ต้องเปล่ียน

01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ราวแขวนผ้า ขอแขวนผ้า ที่ใส่กระดาษช�าระ
การดูแลรักษา

 1. ควรท�าความสะอาดบ่อยๆ เเละสม�่าเสมอ โดยใช้ฟองน�้ากับสบู่ชนิดเหลว หรือน�้ายาท่ีมี 
 คุณสมบัติ เช่นเดียวกับการล้างเเก้ว ท�าความสะอาดให้ท่ัว เเล้วล้างด้วยน�้าสะอาด เช็ดให้เเห้ง  
 โดยใช้ผ้านุ่มผิวละเอียดอ่อน ที่ไม่เเห้งเกินไป
 2. ควรใช้น�้ายารักษาผิวโครเม่ียม ท�าความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ังเพ่ือรักษาผิวให ้
 เงางามอยู่เสมอ

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้น�้ายาล้างห้องน�้าที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการท�าความสะอาดอุปกรณ์
 2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการท�าความสะอาด เพราะจะท�าให้เกิดรอยที่ผิวชุบควรใช ้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 ผ้าหรือฟองน�้านุ่มๆ เช็ดท�าความสะอาด
 3. ควรใช้น�้ายาหรือครีมขัดโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
 4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 ส่วนที่เป็นโครเมี่ยม น�าผ้าแห้งขัดด้วยยาขัดโครเมี่ยมหรือโลหะ หรือยาขัดเงารถ

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ท่อระบายน�้าทิ้งในห้องน�้า
การดูแลรักษา

 ท่อระบายน�า้ทิง้ในห้องน�า้เมือ่ไม่ได้ถกูใช้งานนานๆ อาจท�าให้มกีลิน่ของถงับ�าบัดย้อนขึ้นมาที่ท่อ
ระบายน�าทิง้ในห้องน�า้ได้ ซึ่งเราสามารถดแูลและป้องกันกลิน่ได้โดยการใส่น�า้ลงไปในท่อระบายน�า้ทิง้ 
(Floor drain) ก่อนการใช้งานและหลังจากไม่อยู่ห้องนาน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

ท่อระบายน�้าที่พื้นห้องน�้า เปิดฝาตะแกรงที่พื้นออก ฉีดน�้าเข้าไปในท่อระบายน�้า ปิดฝาตะแกรงกลับที่เดิม

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในห้องชุด
 ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในห้องชุด หรอื Load Center (LC)  
แบ่งชุดเบรกเกอร์สวิตช์ออกเป็น ชุดควบคุมแอร์ ชุดควบคุม
สวิตช์ไฟฟ้า ชุดควบคุมเต้ารับ ชุดควบคุมเคร่ืองท�าน�้าร้อน 
ชดุควบคุมป๊ัมน�า้โดยท่ีฝาตู้ควบคุมไฟฟ้าจะมีสติก๊เกอร์ติดเพ่ือ
บอกต�าแหน่งของ เบรกเกอร์ท่ีใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

วิธีการดูแลรักษา

 1. การดูแลรักษาอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน
 2. ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 ไม่มีร่องรอยการไหม้ ตลอดจนฝุ่นละออง

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ข้อควรระวัง

 1. ห้ามน�าผ้าเปียกน�้าไปเช็ดถูตู้ควบคุมไฟฟ้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดได้ในกรณีมีไฟรั่ว
 2. ตรวจสอบตัวตู้ภายนอกให้อยู่ในสภาพปกติและไม่เปิดฝาตู้ท้ิงไว้เด็ดขาดในขณะมีไฟฟ้าจ่ายอยู่
 3. ทุกคร้ังท่ีต้องการบ�ารุงรักษาภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าควรตัดไฟฟ้าท่ีเมนเบรกเกอร์ก่อนทุกคร้ัง 
 เพื่อความปลอดภัย
 4. กรณีพบความผิดปกติจากการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีอาคาร

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 ถ้าเกิดไฟฟ้าดับในกรณีท่ีเกิดปัญหาไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้ากระแสเกินและเบรกเกอร์ตัดวงจร  
ให้ตรวจสอบท่ีเบรกเกอร์ก่อนว่ามีตัวไหนท่ีมีก้านโยกตกลงมาหรือไม่ ถ้ามีก็ให้โยกก้านโยกกลับข้ึนไป 
เหมือนเดิมก็จะใช้งานได้ตามปกติ ถ้าแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วยังใช้ไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีอาคารเข้ามา
ด�าเนนิการแก้ไขต่อไป

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ตู้ ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
ผังแสดงสถานะวงจรการท�างานของไฟฉุกเฉิน (ภาพอุปกรณ์ตัวอย่าง)

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

เครื่อง AC POWER AC POWER : หลอด L.E.D
แสดงผลกรณีไฟ 220 VAC. 

เข้าเครื่อง

AC POWER : หลอด L.E.D 
แสดงผลกรณีเครื่องก�าลัง

ชาร์จไฟแบตเตอรี่

FULL CHARGE : 
หลอด  L.E.D แสดงผล

กรณีชาร์จไฟเต็ม

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการใช้งาน

 1. โคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติจะอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานตลอดเวลา (Stand By) เพราะว่ามีวงจร 
 ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติอยู่ในเครื่อง (Automatic Battery Charger)
 2. หากเกิดกรณีจากการไฟฟ้าเกิดขัดข้อง โคมไฟฉุกเฉินจะให้แสงสว่างอัตโนมัติ
 3. เม่ือไฟจากการไฟฟ้ามาเป็นปกติหลอดไฟจะดับเองโดยอัตโนมัติ และวงจรชาร์จจะท�าการประจุ 
 แบตเตอรี่เพื่อให้โคมไฟฉุกเฉินพร้อมใช้งานต่อไป

การบ�ารุงรักษา

 หลังจากติดต้ังโคมไฟฉุกเฉินแล้ว ทุกๆ 1 เดือนควรดึงปล๊ักไฟของไฟฉุกเฉินออกเพ่ือให้หลอด
สว่างเป็นเวลา 30 นาที และทุกๆ 6 เดือนให้ไฟติดสว่างเป็นเวลา 60 นาที เพ่ือเป็นการบ�ารุงรักษา

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

แบตเตอรี่ให้ได้คลายประจุและเก็บประจุใหม่ ซึ่งแบตเตอรี่เป็นหัวใจของโคมไฟฉุกเฉิน และควรหมั่น
ตรวจสอบสถานะการท�างานของโคมไฟฉุกเฉินอยู่เป็นระยะ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

 ไม่ควรติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินติดกับผนังที่รับความร้อนอุณหภูมิสูงเกิน 40๐ C เพราะจะท�าให้อาย ุ
การใช้งานของแบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าปกติ

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ การแก้ไข

เสียบปลั๊กไฟแล้วไม่มีไฟเข้าตัวเครื่อง หลอด L.E.D ไม่ติดสว่างทั่วเครื่อง

ไฟฟ้าที่เข้าดับ หรือดึงปลั๊กหลอกออกแล้ว
ระบบไฟฉุกเฉินไม่ท�างาน (หลอดไม่ติด)

ระยะเวลาการใช้งานน้อยกว่าที่ระบุ

ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าหลวมหรือไม่ และตรวจสอบ AC.FUSE ว่าขาดหรือไม่

ตรวจสอบว่าสวิตซ์อยู่ต�าแหน่ง ON หรือไม่ 
วงจรมีปัญหาหรือแบตเตอรี่เสื่อมหรือไม่

ให้ชาร์จไว้ 1 วันแล้วดึงปลั๊กใหม่ วงจรเสียหรือแบตเตอรี่เสื่อม
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วอลเปเปอร์
 ลักษณะของวอลเปเปอร์เป็นกระดาษปิดผิวชนิดกระดาษเคลือบไวนิลผิวหน้า ผ่านกรรมวิธีอัดลาย 
พิมพ์สี มีลวดลายที่สวยงามท�าความสะอาดง่ายและลอกออกง่าย

การดูแลบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาด
 1. ใช้ฟองน�้าบิดหมาดๆ เช็ด แล้วใช้ผ้านุ่มเช็ดให้สะอาด ในกรณีคราบสกปรกให้ใช้แชมพูสระผม 
 ท�าความสะอาด
 2. ห้ามใช้ทินเนอร์ น�้ามันเบนซิน และน�้ามันสารระเหยต่างๆ นอกจากวอลเปเปอร์บางชนิดท่ีมี 
 หัวข้อบ่งบอกว่าใช้ได้
 3. อย่าให้แสงแดดกระทบโดยตรงเป็นเวลานานๆ เพราะจะท�าให้สีซีดจางได้
 4. ป้องกันอย่าให้เกิดความชื้น

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 5. ถ้าบริเวณขอบริมผนังวอลเปเปอร์หลุดร่อน ให้ใช้กาวลาเท็กซ์ทาท่ีผนังแล้วกดวอลเปเปอร ์
 ให้แนบสนิทกบัผนัง ส่วนท่ีมีกาวเลอะมาใช้ผ้าสะอาดชบุน�า้เชด็ท�าความสะอาด ใช้ผ้าแห้งท่ีสะอาด 
 เช็ดอีกครั้ง
 6. กรณีท่ีมีฝุ่นเกาะ หม่ันท�าความสะอาดบริเวณผิวหน้าของวอลเปเปอร์โดยใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดฝุ่น

ข้อควรระวัง

 1. ระวังอย่าให้ผนังท่ีติดวอลเปเปอร์เปียกน�้า โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อหรือบริเวณขอบผนัง  
 เพราะอาจท�าให้วอลเปเปอร์หลุดร่อนได้ ถ้าเปียกน�้าให้ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดและซับให้แห้ง
 2. ระวังอย่าให้ของแข็งหรือของมีคมกระแทกผนังท่ีผิวหน้าวอลเปเปอร์ เพราะอาจท�าให้ 
 วอลเปเปอร์ฉกีขาดหรือเป็นรอยช�ารุดได้ ถ้าหากมีรอยช�ารุดควรท�าการซ่อมแซมโดยใช้เศษวอลล์ 
 ที่เหลือจากการติดตั้งมาซ่อมบริเวณที่ช�ารุด หากปล่อยไว้อาจท�าให้ส่วนที่ช�ารุดขยายวงกว้างขึ้น

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วอลเปเปอร์มีรอยเปื่อนหรือคราบสกปรก

รอยต่อวอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์บวม/พอง

เช็ดออกได้โดยใช้น�้าสะอาดชุบฟองน�้าบิดหมาดๆ

เช็ดออกโดยใช้น�้าสบู่หรือน�้ายาล้างจาน

เห็นรอยต่อเป็นเรื่องปกติ

ฉีดกาวเข้าไปเเล้วใช้ลูกกลิ้งรีดให้เรียบ

คราบจากการใช้มือจับ

คราบจากโดนสิ่งของต่างๆ

อาจเป็นเพราะชนิดของวอลเปเปอร์

เกิดจากการติดตั้งของช่างขณะทากาว

เเล้วกาวไม่เต็มท�าให้เกิดฟองอากาศภายใน

ปัญหา การแก้ไขสาเหตุ

OWNER’S 
HANDBOOK01- 03

 3. ระวังอย่าให้เด็ก  ๆเอาดินสอหรือปากกาขีดเขยีนท่ีผิวหน้าของวอลเปเปอร์ เพราะจะท�าความสะอาดยาก 
 4. ห้ามใช้น�้ายาเคมีหรือน�้ายาท่ีมีส่วนผสมของทินเนอร์ เช่น น�้ามันสน ทินเนอร์ เช็ดกระดาษ 
 ปิดผนังเด็ดขาด เพราะจะท�าให้กระดาษปิดผนังเกิดการเสียหายได้

ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK01- 03

เครื่องปรับอากาศ
การใช้งาน

 1. การใช้เคร่ืองปรับอากาศโดยให้อากาศเย็นปะทะเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ 
 2. การใช้งานเคร่ืองปรับอากาศร่วมกับเคร่ืองท�าความร้อนอ่ืนโดยไม่ให้มีการถ่ายเทของอากาศ  
 อาจท�าให้ปริมาณออกซิเจนลดลงหรือขาดออกซิเจน
 3. ห้ามใช้เคร่ืองปรับอากาศส�าหรับวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ใช้กับเคร่ืองจักร อาหาร สัตว์เล้ียง  
 ซึ่งอาจท�าให้เป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านั้น

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษาทั่วไป
 1. ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนท่ีเป็นโลหะเม่ือถอดแผ่นกรอง เพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บจากส่วนท่ี 
 แหลมคมได้
 2. ห้ามใช้น�า้ท�าความสะอาดภายในเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอาจจะท�าให้ฉนวนต่างๆ เสียหายได้ 
 และอาจท�าให้วงจรไฟฟ้าเกิดขัดข้อง
 3. เมื่อต้องการท�าความสะอาดต้องแน่ใจก่อนว่าปิดเครื่องปรับอากาศและตัดไฟเรียบร้อยแล้ว

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการดูแลรักษา

การบ�ารุงรักษาประจ�าเดือน

 1. ตรวจเช็ก และท�าความสะอาด Filter ถ้าอุดตันมาก หรือขาดควรเปลี่ยนใหม่
 2. ตรวจเช็กถาดเดรน น�้าทิ้ง ท่อน�้าทิ้ง ว่าอุดตัน หรือไม่
 3. ตรวจเช็กความสะอาด Coil ถ้าสกปรกมากควรท�าความสะอาด Coil
 4. ตรวจเช็กความตึงสายพาน, สภาพสายพาน

การบ�ารุงรักษา ทุกๆ 6 เดือน

 ล้างและตรวจสอบโดยช่างผู้ช�านาญการทุก 6 เดือน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

 1. ท�าความสะอาดฟิลเตอร์ โดยการถอดฟิลเตอร์ประมาณ 1 คร้ัง / อาทิตย์ ท�าความสะอาด 
 ฟิลเตอร์ โดยถอดแผ่นฟิลเตอร์จาก Return Grill (ช่องลมกลับ) น�ามาล้างด้วยน�้า เมื่อล้างแล้ว  
 ควรผึ่งให้แห้งก่อนน�ากลับใส่ที่เดิม
 2. ท�าความสะอาดตัวเครื่อง ควรใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดเบาๆ ตามตัวเครื่อง ถ้าสกปรกมาก ใช้เช็ดด้วย 
 น�้าสบู่อ่อนๆ ใช้น�้าอ่นุ 40๐ C
 3. ตรวจดูบริเวณท่อน�้า ทิ้ง ด้านนอกว่ามีน�้าไหลหรือไม่ และ ไหลสะดวกหรือไม่

ข้อควรระวัง

 1. อย่าใช้เบนซิน, ทินเนอร์, น�้ายาขัดเงา, น�้ามันเคร่ือง ฯลฯ ในการท�าความสะอาด จะท�าให้ 
 สีของตัวเครื่องซีดลง

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 2. ไม่ควรต้ังโหลดความร้อนใต้แอร์ เพราะจะท�าให้ห้องไม่เย็นและอาจ ท�าให้สีภายนอกตัวเคร่ือง 
 ซีดลงได้
 3. บริเวณช่องลมจ่าย และ ช่องลมกลับ ไม่ควรมีสิ่งของมากีดขวางทางลม เพราะจะท�าให้ลมเย็น 
 หมุนเวียนได้ไม่สะดวก ท�าให้ห้องไม่เย็น
 4. บริเวณคอยล์ร้อน ไม่ควรน�าสิ่งของมาวาง หรือ กันทางลมเข้าออก เพราะจะท�าให้การระบาย 
 ความร้อนได้ ไม่ดี, ห้องไม่เย็น และท�าให้กินไฟมากกว่า

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องท�างานไม่ปกติ

 ก่อนติดต่อแจ้งซ่อมกับพนักงาน เมื่อเครื่องไม่ท�างานตามปกติ ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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เครื่องไม่ท�างาน

 1. สวิตช์ ปิด / เปิด อยู่ที่ต�าแหน่ง “ปิด” ให้กดไปที่ต�าแหน่ง “เปิด”
 2. ฟิวส์ขาด หรือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการจ่ายไฟฟ้า ให้เลื่อนสวิตช์ ปิด / เปิด ไปอยู่ที่ต�าแหน่ง  
 “ปิด” แล้วจึงเปิดเบรกเกอร์ หรือใส่ฟิวส์ตัวใหม่
 3. ตรวจสอบดูว่าไฟฟ้าดับ หรือไม่ ถ้าใช่ให้รอจนกระทั่ง ไฟฟ้ามาตามปกติ จึงเดินเครื่องอีกครั้ง

เครื่องไม่เย็น

 1. แผงกรองอากาศตัน ให้ท�าความสะอาดแผงกรองอากาศ
 2. ตั้งระดับอุณหภูมิสูงเกินไป ให้ลดระดับ การตั้งอุณหภูมิลง
 3. หน้าต่าง หรือ ประตู ถูกเปิดค้างไว้ให้ปิด เพื่อความเย็นจะได้ไม่รั่วไหลออกไปภายนอกห้อง

01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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HANDBOOK01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข

ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

 4. มีแหล่งจ่ายความร้อนในห้อง เช่น เตาไฟฟ้า ฯลฯ ถ้ามากเกินไปความสามารถท�าความเย็น 
 จะต�่าลง
 5. มีวัตถุ หรือสิ่งของวางกีดขวางทิศทางลมทางด้านดูด หรือด้านส่งที่แฟนคอยล์ (Fan Coil)  
 หรือคอนเดนซิง ยูนิต (Condensing Unit) ให้น�าสิ่งของนั้น พ้นการกีดขวาง
 6. มีคนมากเกินไปในห้อง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ห้องไม่เย็น
 7. เลือกความเร็วพัดลมอยู่ที่ความเร็วต�่าเกินไป ให้เลือกระดับ High หรือ Medium
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ผลิตภัณฑ์ชุดครัว
การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว

 1. ใช้ผ้าชบุน�า้หมาดๆ เชด็ท�าความสะอาดภายในตู้และเชด็ท�าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง ควรเปิดตู้ 
 ไว้เพื่อระบายอากาศประมาณ 10 นาที
 2. กรณีจัดเก็บภาชนะในตู้ ควรรอให้ภาชนะแห้งสนิทก่อนแล้วจึงจัดวางเก็บในตู้
 3. สีหน้าบาน ใช้ผ้าชุบน�้าสบู่หมาดๆ เช็ดท�าความสะอาด
 4. สีพ่น Hi Gloss ใช้ผ้าชุบน�้าหมาดๆ เช็ดท�าความสะอาด ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 
 ที่มีส่วนผสมของกรด เนื่องจากจะท�าความเสียหายให้กับสี เคลือบเงา
 5. ห้ามล้างพื้นครัวโดยการราดน�้าล้างพื้น ควรเช็ดถูท�าความสะอาดพื้นด้วยผ้าเปียกหมาดๆ
 6. ระวังกรดหรือสารเคมีส�าหรับก�าจัดคราบและส่ิงอุดตันภายในท่อระบายน�้าท้ิง โดยระวังไม่ให้ 
 สัมผัสผิวหน้าท็อปหรือตัวอ่างล้างจาน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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การดูแลรักษาท็อปชนิดต่างๆ

หิน / หินสังเคราะห์

 1. การท�าความสะอาดหินแกรนิต ควรเลือกน�้ายาชนิดที่ไม่เป็นกรด ผสมน�้าสะอาดในอัตราส่วน  
 น�้าสะอาด/น�้ายา 50:1
 2.  ถ้าต้องการให้ผิวหินมีความเงางามตลอดเวลา ควรเคลือบเงาด้วยน�้ายาชนิดสูตรน�้า Water  
 Base เป็นประจ�า เช้า-เย็น

High Pressure Laminate

 1. ใช้ผ้าชุบน�้าผสมผงซักฟอก หรือน�้ายาล้างจานเจือจางบิดให้หมาดแล้วเช็ด แล้วใช้ผ้า 
 ชุบน�้าสะอาดเช็ด จากนั้นเช็ดให้แห้ง

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

ควรใช้ฟองน�้าหรือสก็อตไบรท์ขาว
ท�าความสะอาด

ไม่ควรน�าภาชนะร้อนวางบนท็อปโดยตรง

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

ข้อควรระวังในการใช้งานเคาน์เตอร์ท็อปชนิดต่างๆ

หิน / หินสังเคราะห์
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

 1. ไม่ควรปล่อยให้ของหรือภาชนะท่ีมีความร้อนสูงสัมผัสพ้ืนผิวโดยตรงเป็นเวลานาน ควรใช้แผ่น 
 รองรับภาชนะ
 2. ระวังอาหารหรือเคร่ืองด่ืม และส่ิงท่ีสามารถท�าให้เกิดคราบบนหิน เช่น มาสตาร์ด หมึก น�า้สลัด  
 น�้ามัน ชา มายองเนส เนย เครื่องส�าอาง กาว หรือเคมีที่มีส่วนผสมของน�้ามัน
 3. ไม่ควรปล่อยให้เปียกน�้านานๆ เพราะจะท�าให้เป็นรอยด่าง
 4. ไม่ควรลากภาชนะที่หนักบนพื้นหิน
 5. ห้ามใช้ผงซักซักฟอกหรือน�้ายาล้างห้องน�้า ตลอดจนน�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด 
 เช็ดถู โดยเด็ดขาด

High Pressure Laminate

 1. ห้ามขัดด้วยวัสดุผิวหยาบจะท�าให้เกิดรอยขีดข่วน
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

 2. ระวังอย่าให้เปียกน�้า เนื่องจากจะท�าให้กาวละลายและลามิเนตบวม
 3. ไม่ควรวางภาชนะที่มีความร้อนสูงลงบนพื้นผิวโดยตรงเพราะจะท�าให้เป็นรอยไหม้

ข้อแนะน�าในการดูแลรักษารางลิ้นชัก

 1. ควรท�าความสะอาดเป็นระยะๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรก 
 2. หากมีคราบมันหรือคราบรอยน้ิวมือ ให้ใช้ผ้าชบุน�า้อุ่นล้างคราบความมันออก แล้วใช้ผ้าแห้งนุ่ม 
 เช็ดท�าความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
 3. ส�าหรับรางล้ินชักท่ีติดอยู่ข้างตู้ การดูแลรักษามีน้อยมาก หากมีส่ิงสกปรกให้ใช้ลมเป่าออก  
 และให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดท�าความสะอาด
 4. ห้ามโดนสารเคมี กรด ทินเนอร์ สี

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

ตู้บวม

คราบสกปรกแบบทั่วไป/แบบฝังแน่น

บานตก

รางเลื่อนลิ้นชักฝืด

บานพับขึ้นสนิม

บานบวมต้องเปลี่ยนอย่างเดียว

ให้เช็ดล้างท�าความสะอาดตามวิธีการข้างต้น

ใช้น�้ายาซักฟอกขาวหรือไฮเตอร์ท�าความสะอาด

สามารถใช้ไขควงขยับตั้งระยะ

ให้ใช้น�้ามัน Sonex/เปลี่ยนตัวใหม่

ให้ใช้น�้ามันหล่อลื่น Sonex

เกิดจากโดนน�้านานเกินไป ท�าให้บานตู้อมน�้า

เกิดจากการท�าอาหาร

วางอุปกรณ์ที่มีน�้าหนักมากเกินไป

เกิดจากการขันน็อตไม่แน่น

ล้อตกลาง/ล้อเสื่อมสภาพ/หมดอายุการใช้งาน

การปิดบานไว้นาน โดยไม่มีอากาศถ่ายเท

เช็ดคราบน�้าออกไม่หมด

สารเคมีที่มีค่าเป็นกรด

ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน

ปัญหา การแก้ไขสาเหตุ

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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Sink Tap
 ใช้ส�าหรับท�าความสะอาดภาชนะภายในห้องครัว

วิธีการดูแลรักษา

 การดูแลรักษาก๊อกน�า้และอ่างล้างจาน ไม่ควรใช้แผ่นใยขดั และน�า้ยาท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็น 
กรดหรือด่างรุนแรง ในการท�าความสะอาด ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายกับผิววัสดุได้

ข้อควรระวัง

 1. ไม่ทิ้งเศษอาหารลงในอ่างล้างจาน
 2. ไม่ใช้วัสดุแหลม มีคม กรีดหรือเจาะลงไปในตัวอ่าง

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

กรณีอุดตันหรือน�้าระบายช้า
 ถอดฝาครอบท่อดักกลิ่นใต้อ่างออกและท�าความสะอาด

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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เตาไฟฟ้า

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลรักษาเตาไฟฟ้า

 1. ก่อนท�าความสะอาดจะต้องถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ของเตาประกอบอาหารทุกครั้ง
 2. ห้ามใช้ของมีคม วัสดุท่ีมีความแขง็ ขดัท�าความสะอาดหรือใช้ผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีกรดด่าง  
 ท�าความสะอาดผลิตภัณฑ์ เด็ดขาด เช่น ทินเนอร์เช็ดสเเตนเลสจะท�าให้เป็นสนิม

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

 3. ควรท�าความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ หลังการท�าการประกอบอาหารเสร็จทุกครั้ง
 4. การท�าความสะอาดผิวหน้าของหัวเตา ถ้าท�าความสะอาดด้วยผ้าเปียก ควรท�าความสะอาดในขณะท่ี 
 หัวเตายังคงมีความอุ่น เพื่อป้องกันสนิม

ข้อควรระวังในการใช้งานเตา กระจก (Ceramic/Induction)

 ส�าหรับหน้าเตากระจกเซรามิคสามารถใช้น�้ายาเฉพาะท่ีใช้คู่กับเตา หรือ น�้ายาเช็ดกระจก  
เช็ดท�าความสะอาด หลังจากใช้งานแล้วจึงเช็คด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง

 1. ควรใช้ภาชนะก้นเรียบและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของหัวเตาเล็กน้อย
 2. ควรหลีกเล่ียงมิให้น�้าเดือดจนล้นออกมาจากภาชนะ มิฉะน้ันอาจท�าให้หัวเตาเกิดการแตกได้ 
 และควรลดระดับความร้อนลงเมื่อน�้าเดือด
 3. ไม่ควรทิ้งคราบไว้นาน จะยากต่อการท�าความสะอาด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 4. เตากระจก (Ceramic) ง่ายต่อการขีดข่วน ไม่ควรใช้ของแข็ง วัตถุแหลม วัตถุมีคม มาขูดขีด  
 อาจเกิดเป็นรอยได้
 5. ห้ามใช้ แอลกอฮอล์ หรือน�้ามันสน หรือน�้ายาท่ีไม่ใช่น�้ายาท�าความสะอาดเคร่ืองครัวในการ 
 ท�าความสะอาด
 6. การใช้งานครั้งแรกอาจเกิดควันขึ้น ซึ่งจะต้องท�าการเผาคราบน�้ามันที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั้น 
 ก่อนจนกว่าควันจะหมด

ข้อควรระวังในการใช้งานเตาสเเตนเลส (Stainless Steel)

 ใช้น�้ายาเฉพาะที่ใช้คู่กับเตาเช็ดท�าความสะอาด หรือ ใช้น�้าผสมน�้ายาล้างจานหรือน�้าสบู่ แล้วน�า 
ผ้าสะอาดชุบ บิดให้หมาด น�ามาเช็ดท�าความสะอาด

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ข้อควรระวังในการใช้งาน

 1. หัวเตาเป็นอัลลอยขณะท�าอาหารหรือหัวเตายังร้อนอยู่ ห้ามถูกน�้าโดยเด็ดขาด เพราะหัวเตา 
 อาจเกิดความเสียหายได้โดยหัวเตาอาจเบี้ยว หรือประสิทธิภาพของการจุดติดไฟลดลง
 2. ห้ามใช้ แอลกอฮอล์ หรือน�้ามันสน หรือน�้ายาท่ีไม่ใช่น�้ายาท�าความสะอาดเคร่ืองครัวใน 
 การท�าความสะอาด
 3. ฐานของเตาที่เป็นสเเตนเลสจะเกิดความร้อนดังนั้นผู้ใช้ควรระมัดระวังการใช้งาน

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 กรณีเปิดสวิตช์แล้วเตาไฟฟ้าไม่ท�างาน ให้ส�ารวจเบรกเกอร์ในตู้ควบคุมว่าเปิดอยู่หรือไม่ หากเบรกเกอร์
เปิดอยู่แล้วเตาไฟฟ้าไม่ท�างาน หรือ เบรกเกอร์อยู่ในสถานะตัดวงจรเน่ืองจากลัดวงจร ให้ติดต่อ 
เจ้าหน้าที่อาคาร

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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เครื่องดูดควัน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

วิธีการดูแลรักษา

1. ก่อนท�าความสะอาดจะต้องถอดปล๊ักหรือปิดสวิตช์ไฟฟ้าของเคร่ืองดูดควันทุกคร้ังควรท�าความ
สะอาดโดยเร่ิมจากถอดปล๊ักหรือปิดเบรกเกอร์ไฟ จากน้ันจึงถอดฟิลเตอร์ใช้ผ้าชบุน�า้เชด็ ถ้าเป็นคราบมัน
ให้ใช้น�้ายาขจัดคราบมันช่วยด้วยจะท�าให้สะอาดเร็วขึ้น

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 2. ไม่ควรใช้แผ่นใยขัดใดๆ และน�้ายาท�าความสะอาดทีมีฤทธ์ิเป็นกรดหรือด่าง ในการท�าความ 
 สะอาด ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายกับผิววัสดุได้
 3. ห้ามใช้วัตถุมีคมใดๆ ขูดท�าความสะอาดเด็ดขาด
 4. ควรตั้งความเร็วพัดลมให้พอเหมาะ ไม่เร็วหรือช้าเกิน
 5. หมั่นท�าความสะอาดใบพัดและตะแกรงอย่าให้มีฝุ่นเกาะ
 6. ควรท�าความสะอาดเคร่ืองดูดควันอย่างสม�่าเสมอหลังการใช้งานทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันคราบ 
 น�้ามันเกาะสะสม
 7. ควรถอดแผ่นกรองไขมันท�าความสะอาดเดือนละ 1 คร้ังกับการใช้งานปกติ และสามารถท�า 
 ความสะอาดได้ด้วยเครื่องล้างจาน หรือมือด้วยสบู่หรือผงซักฟอกชนิดอ่อนโยน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

แผ่นกรองไขมัน ถอดแผ่นกรองไขมัน ท�าความสะอาดเดือนละครั้ง

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการบ�ารุงรักษา

 1. ไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่
 2. ควรเปิดหน้าต่างเพื่อใช้ลมธรรมชาติช่วยถ่ายเทอากาศในห้อง
 3. หมั่นท�าความสะอาดใบพัดและตะแกรงอย่าให้มีฝุ่นเกาะ
 4. ควรตั้งความเร็วพัดลมให้พอเหมาะ ไม่เร็วหรือช้าเกิน
 5. ควรท�าความสะอาดโดยเริ่มจากถอดปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์ไฟ จากนั้นจึงถอดฟิลเตอร์ใช้ผ้า 
 ชุบน�้าเช็ด ถ้าเป็นคราบมันให้ใช้น�้ายาขจัดคราบมันช่วยด้วยจะท�าให้สะอาดเร็วขึ้น

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้ผ้าหรือฟองน�้าเปียก หรือน�้าไหลจากสายยาง
 2. ห้ามใช้ทินเนอร์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ เพราะจะท�าลายวัสดุเคลือบผิว

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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มีคราบสปกรกติดตามตัวใบพัดท�าให้เครื่องท�างานหนักขึ้น

คราบน�้ามันจากการใช้งาน

ถอดเอาใบพัดมาท�าความสะอาดด้วยน�้ายาขัดคราบไขมัน

ถอดฟิลเตอร์มาท�าความสะอาดโดยน�้ายาขจัดคราบไขมัน

เวลาใช้เปิดเครื่องจะมีเสียงดัง

คราบน�้ามันตรงตะแกรงฟิลเตอร์

ปัญหา การแก้ไขสาเหตุ

OWNER’S 
HANDBOOK01- 03 • การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข

ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

 3. ห้ามใช้น�้ายาล้างจานทุกประเภทท�าความสะอาด เพราะจะท�าลายวัสดุเคลือบผิว
 4. ห้ามใช้วัสดุท�าความสะอาดที่มีสารขัดสี โดยเฉพาะท�าความสะอาดผิวสเเตนเลสสตีล
 5. ควรใช้ผ้านุ่มชบุน�า้สบูสู่ตรอ่อนโยน หรือน�า้ยาเฉพาะเชด็สเเตนเลสท�าความสะอาดเคร่ืองดูดควัน 
 6. ห้ามปรุงอาหารที่ต้องใส่เหล้าเพื่อให้ไฟลุกใต้เครื่องดูดควันนี้
 8. ก่อนด�าเนินการซ่อมบ�ารุงหรือท�าความสะอาดใดๆ ท่านต้องตัดเคร่ืองดูดควันออกจากแหล่ง 
 จ่ายไฟฟ้าหลัก

ปัญหาที่พบเบื้องต้น สาเหตุ และการแก้ไข

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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กระเบื้อง 

คุณสมบัติของวัสดุ 

    กระเบื้อง เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงกว่าวัสดุธรรมชาติ ดูแลรักษาง่าย

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีดูแลรักษา 

การท�าความสะอาดประจ�าวัน  

 1. แนะน�าให้ใช้เพียงการปัดกวาด ใช้ผ้านุ่มแห้งๆ เช็ด ไม่ควรให้ผิวหน้าสัมผัสกับน�้าหรือความชื้น
 2. หากผิวหน้าสกปรก ให้ใช้เพียงผ้านุ่มๆ ชบุน�า้สะอาดเชด็ หากคราบสกปรกมากให้ใช้ผงซักฟอก 
 อ่อนร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีความหยาบหรือคมขัดถูผิวหน้า จากนั้นเช็ดให้แห้ง
 3. หากมีการใช้เคมีร่วมในการท�าความสะอาดแนะน�าให้มีการเคลือบผิวท่ีท�าความสะอาดแล้วด้วย  
 Wax หรือน�้ายาเคลือบหิน

ข้อควรระวัง 

 ไม่ควรใช้สารเคมีประเภทกรด หรือด่างรุนแรง ในการท�าความสะอาดผิวหน้าโดยเด็ดขาด เน่ืองจาก
กรดหรือด่างเข้มข้น จะไปท�าลายผิวหน้าที่เคลือบ Wax ส่งผลให้สิ่งสกปรกฝั่งแน่นในผิวหน้าได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

 1. คราบหินปูน, ตะกรัน, สนิมโลหะ, ปูนซีเมนต์
 - ใช้น�้าส้มสายชู, น�้ากรดผสม เช่น น�้ายาล้างห้องน�้า ชนิดอ่อน
 2. คราบอาหาร, ไขมันจากพืชหรือสัตว์, ไอศกรีม, กาแฟ, เบียร์, เหล้า, ไวน์, น�้าอัดลม 
 - ใช้ผงซักฟอก, สบู่, น�้ายาล้างจาน
 3. คราบน�้ามัน, หมึก, ยาง, สีน�้ามัน, คราบบุหรี่, รอยเทียนไข, รอยเผาไหม้
 - ใช้สารท�าละลายชนิดใส เช่น ยาล้างเล็บ, น�้ามันสน, ทินเนอร์ แอลกอฮอล์

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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หินอ่อน-แกรนิต
คุณสมบัติของวัสดุ

 หินอ่อนและหินแกรนิตเป็นหินธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านสีสัน 
และลวดลาย หลังการติดต้ังหินเรียบร้อย ผู้ใช้ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาเป็นประจ�าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 
ท�าความสะอาดและเคลือบเงาท่ีใช้เฉพาะหินอ่อนและแกรนิต ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้เน้ือหินมีความ
สวยงามอยู่ตลอดเวลา

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการดูแลรักษา

 สิ่งส�าคัญที่สุดของการดูรักษาสภาพพื้นผิวของหินคือ

 1. ผู้ใช้ควรหมั่นดูแลท�าความสะอาด โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�าหรับหิน
 2. ไม่ควรเลือกใช้ผลิตภณัฑ์สารพัดประโยชน์ เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาต่อความคงทนของพ้ืนผิว 
 อีกด้วย
 3. ท�าความสะอาดโดยปกติ เพียงแต่ใช้ผ้าสะอาดชุบน�้าหรือใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่มีจ�าหน่าย 
 ทั่วไปมาเช็ดถูพื้นเท่านั้นก็พอ
 4. หากหินเปื้อนมากๆ อาจใช้น�้าสบู่ทา ขัดด้วยแปรงสีฟันเบาๆ และล้างด้วยน�้าเปล่า
 5. ปัญหาของคราบสกปรกที่เกิดจากสนิมเหล็ก ยางไม้ น�้าปูน ฯลฯ ที่เกิดจากการใช้งานก็ควรใช้
 ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเฉพาะเพื่อใช้ในการขจัดคราบสกปรกดังกล่าว

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 6. คราบไวน์ ชา กาแฟ ใช้ไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์ ส่วนผสมน�้า 4 ส่วนแล้วเช็ดออกทันที ท�าซ�้า 
 ถ้าคราบยังไม่หาย
 7. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดแล้ว ควรใช้น�้ายาขัดแวกซ์ชนิดน�้า (Liquid Wax)  
 เคลือบผิวบางๆ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน และท�าให้พื้นผิวหินมีความเงายาวนานขึ้น

ข้อควรระวัง

 หินอ่อนจะเป็นวัสดุท่ีมีความสวยงามและแข็งแรงทนทานไม่น้อย หากถ้าต้องการให้พ้ืนหินอ่อน 
มีความเงางาม สวยงามเป็นเวลานานควรระมัดระวังสิ่งต่างๆ ดังนี้

 1. ไม่ควรปล่อยให้ของหรือภาชนะที่มีความร้อนสูงสัมผัสพื้นผิวโดยตรงเป็นเวลานาน เนื่องจาก 
 ความร้อนท�าให้หินด้านและความเงาจะหายไป

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 2. ระวังอาหารเคร่ืองด่ืม และส่ิงท่ีสามารถท�าให้เกดิคราบบนผิวแกรนิต ยกตัวอย่างเช่น มาสตาร์ด  
 หมึก น�้าสลัด น�้ามัน ชา มายองเนส เนยถั่ว เครื่องส�าอาง กาวยาแนวต่างๆ หรือเคมีที่มีส่วนผสม 
 ของน�้ามันเป็นต้น
 3. หินที่เป็นสีด�าไม่ควรปล่อยให้เปียกน�้านานๆ เพราะจะเป็นรอยด่างไม่สวยงาม
 4. ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือ น�้ายาล้างห้องน�้า ตลอดจนน�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด 
 เชด็ท�าความสะอาดพ้ืนผิวหินอ่อนโดยเด็ดขาด เพราะน�า้ยาไปท�าลายผิวหน้าให้หมดความเงางามไป 

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 หากมีสารเคมี หรือ น�้ายา หรือ สิ่งสกปรกใดๆ ให้ท�าการเช็ดหรือท�าความสะอาดทันที

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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พื้นไวนิล ระบบคลิกล็อก (Click Lock System)
คุณสมบัติของวัสดุ พื้นยางเลียนแบบไม้ (กันชื้น)

วิธีการดูแลรักษา

 1. ท�าความสะอาดได้โดยใช้ผ้าชบุน�า้บดิแห้ง หรือใช้เพียง 
 ม็อบดันฝุ่น ก็เพียงพอแล้วไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้ายาขัด 
 เคลือบเงาใดๆ
 2. หากมีคราบสกปรกต่างๆ ท่ีผ้าชบุน�า้บดิแห้งไม่สามารถ 
 เช็ดออกได้ ก็สามารถใช้ทินเนอร์บางๆ หรือน�้ายา 
 เอนกประสงค์ Power Clean ท�าความสะอาดก็ได้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK01- 03

 3. ใช้ผ้าสักหลาด หรือแผ่นยางท่ีมีคุณภาพดี รองขาเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด เพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
 ของพืน้ สะดวกเมื่อท�าการเคลื่อนย้าย
 4. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดเท้า ท่ีเป็นวัสดุแข็ง มีคม อาจจะท�าให้เกิดรอยขีดข่วนบนพ้ืนได้ ควรใช้ผ้า 
 เชด็เท้าชนิดที่เป็นสักหลาด

ข้อควรระวัง

 ควรหลีกเลี่ยงการใช้รองเท้าส้นตะปูหรือรองเท้ากอล์ฟเดินบนพื้น

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 กรณีที่พบปัญหาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองให้ติดต่อช่างผู้ช�านาญหรือศูนย์บริการ

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

www.sansiriservice.com



OWNER’S 
HANDBOOK01- 03

พื้นไม้ปาร์เก้

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

คุณสมบัติของวัสดุ 

 เป็นไม้ทีส่วยงามและต้องการการดแูลอย่างด ีท�าส ีUV Acrylic lacquer ส�าเรจ็จากโรงงานและ
ขอบข้างลบมุมอย่างปราณีต จึงท�าให้ได้พ้ืนไม้ท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะกับการใช้งานภายใน
บ้านพักอาศัยพ้ืนไม้ปาร์เก้ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองของการเก็บกักฝุ่นละออง สามารถท�าความสะอาด 
ได้ง่ายโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม้ปัดฝุ่น ผ้าชุบน�้าบิดหมาดๆ หรือแห้งเช็ด

1. ผิวหน้าเคลือบยูวีอะครีลิคแลคเกอร์ 8 ชั้น

2. ท�าสีธรรมชาติ ย้อมสีเพื่อความสวยงาม

3. ไม้จริงหนา 18 มม. ผ่านการอบระบบ Kiln Dry

4. ระบบการติดตั้งแบบเข้าลิ้น

5. ลบมุมขอบข้าง

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

วิธีการดูแลรักษา 

 1. การท�าความสะอาด เพียงใช้ การกวาดท�าความสะอาดปกติ หรือ เคร่ืองดูดฝุ่น ก็เพียงพอ  
 ห้ามใช้ไม้ถูพ้ืนท่ีชุม่น�า้โดยเด็ดขาด ควรใช้ไม้ถูพ้ืนท่ีบดิจนหมาด หรือใช้เคร่ืองดูดฝุ่นอาทิตย์ละคร้ัง 
  2. กรณีพื้นไม้มีรอย เปื้อนสารเคมี เช่น น�้ายาล้างเล็บ ก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน�้ามันสนเช็ดรอยเปื้อน 
 นั้นออก จากนั้นค่อยใช้ผ้าชุบน�้ายาท�าความสะอาดเช็ดอีกครั้ง
 3.  กรณีน�า้หกใส่พ้ืนไม้ ให้ รีบเชด็น�า้ให้แห้งทันทีเพราะถ้าท้ิงไว้นานน�า้อาจซึมเข้าท่ีรอยต่อระหว่างแผ่น 
 ท�าให้เกิดความเสียหายได้ และไม่ควรปล่อยให้น�้าท่วมพื้นไม้เป็นเวลานาน
 4. ไม่ควรให้ไม้พื้นโดนฝนสาด หรือมีน�้าเจิ่งนองบนพื้น เช่น น�้าจากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก 
 ความชื้นจะท�าให้พื้นปาร์เก้ขึ้นตะเข็บ หรือเกิดบวมขึ้นได้
 5. ไม่ควรใช้ผ้าเชด็เท้าท่ีเป็นวัสดุแข็ง มีคม อาจจะท�าให้เกิดรอยขีดข่วนบนพ้ืนได้ ควรใช้ผ้าเชด็เท้า 
 ชนิดที่เป็นสักหลาด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 6. การใส่รองเท้าเดินบนไม้พื้นควรหลีกเลี่ยงรองเท้าที่มีส้นตะปู หรือรองเท้ากอล์ฟเพราะอาจจะ 
 ท�าให้เกิดรอยขีดข่วนได้
 7. หากมีการเคล่ือนย้าย หรือเล่ือนเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีขาหรือฐานเป็นเหล็กแหลมคมควรหาผ้า 
 รองฐานก่อนเลื่อน เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นไม้

ข้อควรระวัง 

 1. การท�าความสะอาดพ้ืนปาร์เก้ ผู้ใช้ควรระมัดระวังให้มากเน่ืองจากพ้ืนปาร์เก้มีชัน้เคลือบผิวหน้า 
 ที่ไวต่อการเกิดรอยขูดขีดของสิ่งของที่มีน�้าหนักกดทับ/หรือลาก
 2. ไม่ควรลากของที่มีน�้าหนักบนพื้นปาร์เก้เพราะจะท�าให้เกิดรอยขูดขีดได้
 3. พยายามอย่าให้พื้นปาร์เก้โดนน�้าโดยตรงเป็นเวลานาน
 4. ไม่ควรปิดบ้านไว้ โดยที่ไม่มีอากาศถ่ายเท

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

ปัญหาและการแก้ไข กรณีพื้นปาร์เก้ขึ้นตะเข็บรอยต่อระหว่างแผ่น

สาเหตุ

 •  เกิดจากสภาพอากาศภายในห้อง อบอ้าว/ร้อน เกินไป ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 •  เกิดจากสภาพธรรมชาติของชนิดไม้ที่จะต้องมีการยืดหดตัวตามธรรมชาติ 

ข้อแนะน�า 

 •  ควรให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในบ้าน/ห้องนอน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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พื้นไม้ Engineer 

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

คุณสมบัติของวัสดุ 

 พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ คือ พื้นไม้จริงที่มีชั้นไม้มากกว่า 1 ชั้น ในแนวตั้ง หรือ แนวนอน ชั้นผิวหน้าไม ้
มีความหนาตั้งแต่ 0.6-6 มม. แกนไม้มีทั้งแบบเป็นไม้จริงอัดประสาน ไม้อัดสลับเสี้ยน หรือ แผ่นใย
ไม้อัดความหนาแน่นสูง (HDF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ปัญหาของไม้ที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการบิดหดตัว ยืดขยายตัว หรือ การโก่งแอ่น ซึ่งต้อง

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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มีการควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับภมิูอากาศแบบร้อนชืน้ในเมืองไทย มีความแขง็แรง ทนทาน และ
มีการท�าสีส�าเร็จจากโรงงาน ท�าให้สามารถใช้งานได้หลังจากติดตั้งเสร็จ

วิธีการดูแลรักษา 

 1. ไม่ควรลากของที่มีน�้าหนักบนพื้นไม้เอ็นจิเนียร์เพราะจะท�าให้เกิดรอยขูดขีดได้
 2. พยายามอย่าให้พื้นไม้เอ็นจิเนียร์โดนน�้าโดยตรงเป็นเวลานาน
 3. ไม่ควรปิดบ้านไว้ โดยที่ไม่มีอากาศถ่ายเท
 4. ควรใช้ผ้าแห้งเช็ด ฝุ่นท�าความสะอาด
 5. ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดท�าความสะอาดก่อน การเช็ดถู
 6. หลีกเลี่ยงการถูพื้นไม้ด้วยน�้าที่เปียกโชค 
 7. หากมีคราบหรือรอยเลอะควรเช็ดออกโดยทันที เพื่อไม่ให้คราบติดฝังแน่น

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 8. หากมีน�้าร่ัวในบริเวณ ควรรีบท�าให้แห้งโดยเร็วพร้อมเปิดระบบปรับอากาศ หรือให้มีอากาศ 
 ถ่ายเทที่ดีพอ 
 9. หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูง เดินบนพื้นไม้
 10. พื้นที่ห้องควรมีการถ่ายเทอากาศที่ดีพอ
 11. ในกรณีที่ต้องการท�าซ่อมพื้นผิว ท�าสี ควรเรียกช่างที่มีความช�านาญเข้ามาด�าเนินการ

ข้อควรระวัง 

 1. การท�าความสะอาดพ้ืนเอ็นจิเนียร์ ผู้ใช้ควรระมัดระวังให้มากเน่ืองจากพ้ืนไม้เอ็นจิเนียร์มีชั้น 
 เคลือบผิวหน้าที่ไวต่อการเกิดรอยขูดขีดของสิ่งของที่มีน�้าหนักกดทับ/หรือลาก
 2. ไม่ควรลากของที่มีน�้าหนักบนพื้นไม้เอ็นจิเนียร์เพราะจะท�าให้เกิดรอยขูดขีดได้
 3. พยายามอย่าให้พื้นไม้เอ็นจิเนียร์โดนน�้าโดยตรงเป็นเวลานาน
 4. ไม่ควรปิดบ้านไว้ โดยที่ไม่มีอากาศถ่ายเท

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

ปัญหาและการแก้ไข กรณีพื้นขึ้นตะเข็บรอยต่อระหว่างแผ่น

สาเหตุ

 •  เกิดจากสภาพอากาศภายในห้อง อบอ้าว/ร้อน เกินไป ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 •  เกิดจากสภาพธรรมชาติของชนิดไม้ที่จะต้องมีการยืดหดตัวตามธรรมชาติ 

ข้อแนะน�า 

 •  ควรให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในบ้าน/ห้องนอน

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

พื้นไม้ลามิเนต 
คุณสมบัติของวัสดุ

 งานพื้นเลียนแบบไม้ สามารถติดตั้งแทนพื้นเดิม โดยการรื้อถอนไม่ยุ่งยาก ติดตั้งง่าย

วิธีการดูแลรักษา 

 1. การท�าความสะอาด เพียงใช้การกวาดท�าความสะอาดปกติ หรือ เคร่ืองดูดฝุ่น ก็เพียงพอ  
 ห้ามใช้ไม้ถูพ้ืนท่ีชุม่น�า้โดยเด็ดขาด ควรใช้ไม้ถูพ้ืนท่ีบดิจนหมาด หรือใช้เคร่ืองดูดฝุ่นอาทิตย์ละคร้ัง 
  2. กรณีพ้ืนไม้ลามิเนตมีรอยเปื้อนสารเคมี เช่น น�้ายาล้างเล็บ ก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน�้ามันสน 
 เช็ดรอยเปื้อนนั้นออก จากนั้นค่อยใช้ผ้าชุบน�้ายาท�าความสะอาดเช็ดอีกครั้ง
 3. กรณีน�า้หกใส่พ้ืนไม้ลามิเนต ให้รีบเชด็น�า้ให้แห้งทันทีเพราะถ้าท้ิงไว้นานน�า้อาจซึมเข้าท่ีรอยต่อ 
 ระหว่างแผ่นท�าให้เกิดความเสียหายได้ และไม่ควรปล่อยให้น�้าท่วมพื้นไม้เป็นเวลานาน

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

 4. ไม่ควรให้พ้ืนไม้ลามิเนตโดนฝนสาด หรือมีน�้าเจ่ิงนองบนพ้ืน เช่น น�้าจากเคร่ืองปรับอากาศ  
 เนื่องจากความชื้นจะท�าให้พื้นไม้ลามิเนตขึ้นตะเข็บ หรือเกิดบวมขึ้นได้
 5. ไม่ควรใช้ผ้าเชด็เท้าท่ีเป็นวัสดุแขง็ มีคม อาจจะท�าให้เกิดรอยขีดข่วนบนพ้ืนได้ ควรใช้ผ้าเชด็เท้า 
 ชนิดที่เป็นสักหลาด
 6. การใส่รองเท้าเดินบนพ้ืนไม้ลามิเนต ควรหลีกเล่ียงรองเท้าท่ีมีส้นตะปู หรือรองเท้ากอล์ฟเพราะ 
 อาจจะท�าให้เกิดรอยขีดข่วนได้
 7. หากมีการเคล่ือนย้าย หรือเล่ือนเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีขาหรือฐานเป็นเหล็กแหลมคมควรหาผ้า 
 รองฐานก่อนเลื่อน เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นไม้ลามิเนต

ข้อควรระวัง 

 1. หลีกเลี่ยงการปูพื้นไม้ลามิเนตบนพรม

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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 2. ควรหลีกเลี่ยงน�้ายาขัดเงา, ขัดพื้น, แว็กซ์ หรือน�้ายาที่มีส่วนผสมของสบู่มาขัดพื้น เพราะจะ 
 ท�าให้พื้นไม้ลามิเนตเสียหายได้
 3. การท�าความสะอาด พื้นไม้ลามิเนตควรดูดฝุ่น และใช้ผ้าหมาดๆ มาเช็ดเท่านั้น
 4. พ้ืนห้องท่ีจะติดต้ังพ้ืนไม้ลามิเนตควรปรับพ้ืนให้ได้ระดับเสมอกัน หรือต่างระดับไม่ควรเกิน  
 3 มิลลิเมตร ถ้าพื้นผิวที่ไม่เรียบควรปรับระดับก่อน
 5. ควรระมัดระวังการเกิดความชื้นจากพื้นด้านล่าง และจากบริเวณโดยรอบห้อง
 6. พยายามอย่าให้พื้นโดนน�้าโดยตรงเป็นเวลานาน

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

 กรณีพบความผิดปกติจากการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร

• การดูแลบ�ารุงรักษา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด
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ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุด

การดูแลบ�ารุงรักษา
และวิธีการแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องชุด

พื้นไม้จริง (Solid Wooden Floor)

คุณสมบัติของวัสดุ 

 เป็นพ้ืนไม้จริงเกรด A น�าเข้าจากต่างประเทศท่ีคัดสรรมาอย่างดี น�ามาผ่านการอบด้วยระบบ Kiln 
Dry เพ่ือให้ได้พ้ืนไม้ท่ีเหมาะกับการใช้งานในบรรยากาศแบบร้อนชื้น ท�าสี UV Acrylic lacquer 
ส�าเร็จจากโรงงานและขอบข้างลบมุมอย่างปราณีต จึงท�าให้ได้พ้ืนไม้ท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ 
เหมาะกับการตกแต่งในทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นไม้โอ๊ค, ไม้บีช, ไม้เมเปิ้ล หรือไม้มะค่า
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อุปกรณ์และของใช้ต่างๆ ภายในท่ีพักอาศัยมีอายุการใช้งานท่ีแตกต่าง
ควรหม่ันตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม
เพื่อใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมไปถึงความปลอดภัยของ 
ผู้พักอาศัย

MAINTENANCE
CHECKLIST
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MAINTENANCE
CHECKLIST

ล�าดับ

1 ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศ

2 ระบบสุขาภิบาล

3 ระบบภายในห้องชุด

- ท�าความสะอาดฟิลเอตร์เครื่องปรับอากาศ

- ตรวจสอบ และท�าความสะอาดลูกลอยในโถสุขภัณฑ์ พร้อมปรับ
ตั้งให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม

- ท�าความสะอาดผ้าม่าน

- ตรวจสอบการยึดติดของราวม่าน และพื้นพรม

- ท�าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ที่ท�าจากวัสดุต่างๆ ทุกชนิด

- ท�าความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยตามส่วนประกอบ
ต่างๆของเครื่องดูดควัน

รายการ หมายเหตุ
รอบระยะเวลาการรักษา

ทุกๆ 1 เดือน 1-3 ปี 4-10 ปี

www.sansiriservice.com
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MAINTENANCE
CHECKLIST

ล�าดับ

4 สุขภัณฑ์

5 ภายในห้อง

- ตรวจสอบและเปลี่ยนลูกยางของโถสุขภัณฑ์

- ตรวจสอบเเละปรึกษาช่างผู้ช�านาญ ในกรณีที่มีการช�ารุด
หรืออุดตันของท่อ

- ก�าจัดตะกอนบริเวณรูระบายน�้าของแผงอาบน�้าด้วยน�้ายาเฉพาะ

- ท�าความสะอาดคราบเชื้อราบริเวณสายยาง และฝักบัว

- ตรวจสอบและซ่อมเเซมรอยร้าวภายในห้องเผือ่ยดืระยะการใช้งาน 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณร่องยาเเนวของวัสดุปูพื้นต่างๆ 
ทั้งแกรนิต หินอ่อน กระเบื้อง เเละเมื่อพบความผิดปกติควร
ปรึกษาช่างผู้ช�านาญการ

รายการ หมายเหตุ
รอบระยะเวลาการรักษา

ทุกๆ 1 เดือน 1-3 ปี 4-10 ปี

www.sansiriservice.com
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MAINTENANCE
CHECKLIST

ล�าดับ

5 ภายในห้อง (ต่อ)

- ตรวจสอบสายไฟ และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยว
กับระบบวงจรไฟฟ้า

- ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้า หากมีการช�ารุดให้รีบปรึกษาช่างผู้
ช�านาญการ เพื่อท�าการแก้ไข ปรับเปลี่ยนทันที

- ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ เเละซ่อมเเซมบานพับ กลอนประตู 
และหน้าต่าง

- ตรวจสอบ ซ่อมเเซมรอยขูดขีด และการพองตัวจากความชื้น
ของพื้นไม้ปาร์เก้

- ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงยางกันน�้า และสักหลาดกันฝนของ 
บานอลูมิเนียม

- ตรวจสอบยางกันรั่วซึมของวงกบ UPC และหน้าต่าง UVPC

รายการ หมายเหตุ
รอบระยะเวลาการรักษา

ทุกๆ 1 เดือน 1-3 ปี 4-10 ปี

www.sansiriservice.com
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ข้อแนะน�าในการดูแลรักษาห้องชุด

รายการดูแลบ�ารุง
รักษาห้องชุด

เดือนที่ 1-3

วันที่ตรวจ

เดือนที่ 4-6

วันที่ตรวจ

ระยะ
เวลา

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบและล้างแอร์

ตรวจสอบชุดครัว

ตรวจเเละซ่อมสุขภัณฑ์

ตรวจสอบประตูและหน้าต่าง

โดยช่างผู้ช�านาญ

โดยช่างแอร์

ตรวจสอบตามคู่มือ
ดูแลฯ ชุดครัว

ตรวจสอบตามคู่มือ
ดูแลฯ สุขภัณฑ์

ตรวจสอบตามคู่มือ
ดูแลฯ ประตูหน้าต่าง

2 ครั้ง
ต่อปี

1 ครั้ง
ต่อปี

2 ครั้ง
ต่อปี

2 ครั้ง
ต่อปี

2 ครั้ง
ต่อปี

เดือนที่ 7-9

วันที่ตรวจ

เดือนที่ 10-12

วันที่ตรวจ

หมายเหตุ

ด�าเนินการโดย

MAINTENANCE
CHECKLIST
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การดูแลรักษาตามฤดูกาล

ตรวจสอบเเละซ่อมแซมรอยเเตกร้าวภายนอกห้อง

เรียกช่างเพื่อซ่อมบ�ารุง

ประตูเเละหน้าต่าง

ตรวจสอบเเละซ่อมเเซมซิลิโคนบริเวณรอบหน้าต่าง

เรียกช่างเพื่อซ่อมบ�ารุง

ตรวจสอบอุปกรณ์ให้เเสงสว่างต่างๆ

ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในห้องชุด

เรียกช่างเพื่อซ่อมบ�ารุง

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

สภาพภายนอก

อุปกรณ์ไฟฟ้า

รายการ ว/ด/ป ผู้ด�าเนินการ เบอร์ติดต่อ หมายเหตุการบ�ารุงรักษา รายละเอียดการบ�ารุงรักษา

MAINTENANCE
CHECKLIST

www.sansiriservice.com
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ลงน�้ายาเคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์ไม้

เรียกช่างเพื่อซ่อมบ�ารุง

ตรวจสอบท่อน�้ายาเเละ
ท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องท�าน�าอุ่น

เรียกช่างเพื่อซ่อมบ�ารุง

ฤดูร้อน 

(ต่อ)

ฤดูหนาว

ภายในห้องชุด

อุปกรณ์ไฟฟ้า

รายการ ว/ด/ป ผู้ด�าเนินการ เบอร์ติดต่อ หมายเหตุการบ�ารุงรักษา รายละเอียดการบ�ารุงรักษาMAINTENANCE
CHECKLIST

www.sansiriservice.com


