
 

 

 

 

คูม่อืการใชง้าน 
 

อะแดปเตอรท์ดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูงAC-Typ 2 
 12.ST.2210.3106_BA_V01_TH 

 

 



พมิพล์กัษณ ์

2  12.ST.2210.3106_BA_V01_TH 

 

 

 

พมิพล์กัษณ ์

 

 

พมิพล์กัษณ ์
ผูผ้ลติ Stodia GmbH 

Speicher & Diagnosetechnik  
Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 
โทรศพัท:์ +49 (0) 5373 92197-0 
โทรสาร: +49 (0) 5373 92197-88 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

การทําซํา้ การทําซํา้หรอืการจดัพมิพซ์ํา้แมเ้พียงบางส่วน จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูผ้ลติเสมอ 

ลขิสทิธิ ์ คู่มอืการใชง้านตน้ฉบบั 
สงวนลขิสทิธิ ์
ขอ้ความ รูปภาพ 
และกราฟิกทัง้หมดไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎหมายลขิสทิธิแ์ละกฎหมายคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญหาอืน่ๆ 
ลขิสทิธิ ์2022 Stodia GmbH 

แหล่งทีม่าของรูปภาพ สญัลกัษณเ์ตอืน สญัลกัษณห์า้ม สญัลกัษณบ์งัคบั และสญัลกัษณม์าตรฐานต่างๆ มาจากแหล่งสาธารณะ 
เชน่ส่วนของอนิเทอรเ์น็ตทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยบุคคลทั่วไป รูปภาพผลติภณัฑ ์CAD และรูปถ่ายของผลติภณัฑ ์
มาจากผูผ้ลติ สือ่ภาพถ่ายทีแ่สดงผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในการใชง้านจะมกีารอา้งองิแหล่งทีม่า 

 

 

ฉบบัที ่

 
ขอ้มูล 
 

เหตุผล 
 V00 15.03.2022 ฉบบัแรก 

 V01 05.05.2022 ใบรบัรอง CB 

    

   

   

   



บทนาํ 

12.ST.2210.3106_BA_V01_TH  3 

 

สารบญั 
 

สารบญั ................................................................................................................................... 3 

1 บทนํา ............................................................................................................................. 4 

1.1 หมายเหตุเบือ้งตน้ ............................................................................................................................................................... 4 

1.2 การมผีลใชง้านของคําประกาศความสอดคลอ้ง ........................................................................................................ 4 

1.3 ขอ้มูลผูผ้ลติ ......................................................................................................................................................................... 4 

2 การรกัษาความปลอดภยั ...................................................................................................... 5 

2.1 ระดบัการเตอืน ..................................................................................................................................................................... 5 

2.2 คําแนะนําดา้นความปลอดภยัทีส่ําคญั .......................................................................................................................... 6 

2.3 การใชง้านตามเจตนา ....................................................................................................................................................... 7 

2.4 ขอ้กําหนดของกลุ่มเป้าหมาย ......................................................................................................................................... 7 

2.5 ภาระผูกพนัของผูใ้ชง้าน .................................................................................................................................................. 7 

3 คําอธบิายผลติภณัฑ ์........................................................................................................... 8 

3.1 ขอบเขตการส่งมอบ ........................................................................................................................................................... 8 

3.2 โครงสรา้ง .............................................................................................................................................................................. 8 

3.3 สญัลกัษณแ์ละขอ้ความ .................................................................................................................................................... 9 

3.4 ผงัวงจร .................................................................................................................................................................................. 9 

3.5 ขอ้กําหนดเฉพาะทางเทคนิค ........................................................................................................................................ 10 

4 บรกิาร .......................................................................................................................... 11 

4.1 การตดิต ัง้ ............................................................................................................................................................................ 11 

4.2 การทําความสะอาด .......................................................................................................................................................... 12 

4.3 การจดัเก็บ ........................................................................................................................................................................... 12 

4.4 การกําจดัทิง้ ....................................................................................................................................................................... 12 

4.5 การบํารุงรกัษา ................................................................................................................................................................... 12 

5 วธิใีช ้........................................................................................................................... 13 

5.1 การรบัประกนั ..................................................................................................................................................................... 13 

5.2 บรกิารลูกคา้ ....................................................................................................................................................................... 13 

 



บทนํา 

4  12.ST.2210.3106_BA_V01_TH 

 

1 บทนํา 

1.1 หมายเหตุเบือ้งตน้ 
อ่านคู่มอืการใชง้านนีอ้ย่างรอบคอบกอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑนี์ม้าพรอ้มกบัหน่วยความจํายูเอสบทีีจ่ดัเก็บคู่มอืการใชง้านในภาษาประจําชาตติ่างๆ เอาไว ้
เอกสารฉบบัทีม่ผีลใชไ้ดใ้นปัจจบุนั และฉบบัภาษาอืน่ๆ สามารถพบไดใ้นเว็บไซตข์องเรา 

มรีหสัควิอารบ์นตวัผลติภณัฑ ์หากคุณสแกนรหสันีด้ว้ยอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต 
คุณจะถูกนําไปทีห่นา้ดาวนโ์หลดสําหรบัผลติภณัฑข์องคุณ 

คู่มอืการใชง้านนีเ้ป็นส่วนสําคญัของผลติภณัฑ ์และจะตอ้งจดัเก็บไวก้บัผลติภณัฑ ์
ในกรณีทีข่ายหรอืถ่ายโอนผลติภณัฑ ์จะตอ้งส่งต่อคู่มอืการใชง้านไปใหก้บัผูใ้ชง้านรายใหม่ 

นอกเหนือจากคู่มอืการใชง้านนี ้
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดสําหรบัการวนิิจฉัยหรอืการแกไ้ขปัญหาระบบแรงดนัไฟฟ้าสูงสําหรบัรถยนต ์
ทีป่ลอดภยัโดยพืน้ฐานนี ้ยงัมผีลผูกพนัดว้ย 
ซึง่จะรวมถงึคําแนะนําสําหรบัระบบวนิิจฉัยปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งของผูผ้ลติยานพาหนะ 
ตลอดจนขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน และการจดัการกบัระบบไฟฟ้าแรงสูงทีล่ํา้ยุคทีสุ่ด 

1.2 การมผีลใชง้านของคําประกาศความสอดคลอ้ง 
คําประกาศความสอดคลอ้งทีอ่อกใหนี้ม้ผีลบงัคบักบัผลติภณัฑท์ีบ่รรยายไวใ้นคําแนะนําการใชง้าน 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง การแปลง หรอืการต่ออายุ 
คําประกาศความสอดคลอ้งและการประเมนิความเสีย่งนีจ้ะสิน้สุดการมผีลใชไ้ด ้

1.3 ขอ้มูลผูผ้ลติ 
 

  

ตัง้แต่กอ่ตัง้บรษิทัเป็นตน้มา กจิกรรมของบรษิทัไดมุ้่งเนน้ทีร่ะบบยานยนตไ์ฟฟ้าทีมุ่่งสู่อนาคต บรษิทั Stodia 
พฒันาและผลติโซลูช ัน่แต่ละอย่างสําหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์การจดัเก็บพลงังาน เวริค์ชอ็ปบรกิาร 
หรอืกองยานพาหนะพิเศษ 

ผลติภณัฑแ์กนหลกัของเราคอือุปกรณเ์ก็บไฟฟ้าทีเ่ป็นนวตักรรม ทัง้แบบอยู่กบัทีแ่ละแบบเคลือ่นที ่ 
ซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกัสําคญัทีข่บัเคลือ่นการเปลีย่นผ่านดา้นพลงังานและระบบอสิระดา้นพลงังาน ผลงานของ 
Stodia ยงัรวมถงึระบบชารจ์ไฟอจัฉรยิะ และเทคโนโลยแีบตเตอร ี ่ระบบวนิิจฉัยปัญหา 
การจดัการแบตเตอร ีแ่ละเซลลไ์ฟฟ้า รวมไปถงึเทคโนโลยกีารตรวจวดัและวนิิจฉัยปัญหาทั่วทัง้ยานยนต ์

ดว้ยประสบการณใ์นดา้นการพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์บรษิทั Stodia 
จงึเป็นพนัธมติรเคยีงขา้งคุณทีพ่ึ่งพาไดเ้สมอ ตัง้แต่การสรา้งตน้แบบไปจนถงึการผลติซรีสีผ์ลติภณัฑ ์
โดยผลติในเยอรมนี 
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2 การรกัษาความปลอดภยั 
เนือ้หาในบทความปลอดภยันีเ้ป็นการใหข้อ้มูลดงัต่อไปนี:้ 
• ระดบัคําเตอืนในคู่มอืฉบบันี ้

• คําแนะนําดา้นความปลอดภยัทีส่ําคญัสําหรบัผลติภณัฑ ์

• การใชง้านตามเจตนาของผลติภณัฑ ์

• ขอ้กาํหนดของกลุ่มเป้าหมาย 

• ภาระผูกพนัของผูใ้ชง้าน 
 
คําแนะนําการใชง้านนีใ้ชไ้ดส้ําหรบัผลติภณัฑต์่อไปนีเ้ท่าน้ัน: 

 

รหสัสนิคา้: 

 

22103106 

ชือ่เรยีก: 

 

อะแดปเตอรท์ดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูงAC-Typ 2 

  

2.1 ระดบัการเตอืน 
เนือ้หาในบทนีจ้ะบอกคุณเกีย่วกบัระดบัการเตอืนทีคุ่ณจะพบไดใ้นคู่มอืฉบบันี ้

 

 อนัตราย 
 การไม่ปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยัจะทําใหเ้กดิการบาดเจ็บทางรา่งกายรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติ! 

 

 

 คําเตอืน 

 การไม่ปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยัสามารถสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บทางรา่งกายรา้ยแรงหรอืเสยี
ชวีติ! 

 

 

 ขอ้ควรระวงั 
 การไม่ปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นความปลอดภยัอาจส่งผลใหเ้กดิการบาดเจ็บทางรา่งกายเล็กนอ้ย! 
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2.2 คําแนะนําดา้นความปลอดภยัทีสํ่าคญั 
เนือ้หาในบทนีจ้ะบอกคุณเกีย่วกบัคําแนะนําดา้นความปลอดภยัทีคุ่ณตอ้งใส่ใจเมือ่จดัการผลติภณัฑนี์ ้

 

 

อนัตราย 
แรงดนัไฟฟ้ามอีนัตรายถงึชวีติ 

แรงดนัไฟฟ้าในระบบอืน่ๆ เป็นอนัตรายถงึชวีติ และทําใหเ้สยีชวีติจากการถูกไฟดูด! 

• หา้มใชผ้ลติภณัฑว์ดัไฟในสายเมน! 

• หา้มพยายามจ่ายไฟใหอุ้ปกรณอ์ืน่ผ่านผลติภณัฑ!์ 

 

 

 

คําเตอืน 

แรงดนัไฟฟ้ามอีนัตรายถงึชวีติ 

แรงดนัไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงดนัสูงเป็นอนัตรายถงึชวีติ และสามารถทําใหเ้สยีชวีติจากการถูกไฟดูด! 

ของเหลว หยดน้ําควบแน่น และความชืน้สูงอาจทําใหไ้ฟฟ้าลดัวงจรได!้ 

• หา้มใหผ้ลติภณัฑส์มัผสักบัของเหลว! 

• ใชผ้ลติภณัฑใ์นหอ้งปิดและแหง้เท่าน้ัน! 

 

 

 

คําเตอืน 

แรงดนัไฟฟ้ามอีนัตรายถงึชวีติ 

ผลติภณัฑท์ีช่าํรุดและเสยีหายไม่สามารถรบัประกนัการป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าได!้ 

• หา้มใหผ้ลติภณัฑส์มัผสักบัสารเคม!ี 

• เปลีย่นผลติภณัฑท์ีช่าํรุดหรอืเสยีหายทนัท!ี 

• หา้มพยายามซอ่มหรอืดดัแปลงผลติภณัฑ!์ 
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2.3 การใชง้านตามเจตนา 
ใชง้านผลติภณัฑนี์ต้ามคําแนะนําการใชง้านเท่าน้ัน 
มฉิะน้ันจะไม่สามารถรบัรองการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าทีม่ีใหใ้นผลติภณัฑนี์ไ้ด ้

ผลติภณัฑใ์ชเ้พือ่แปลงมลัตมิเิตอรห์รอือุปกรณว์ดัความตา้นทานฉนวน 
เพือ่ใชง้านกบัเตา้รบัหวัชารจ์ทีต่วัรถยนตท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

ผลติภณัฑเ์หมาะสําหรบัการวดัค่าดงัต่อไปนี:้ 
• การวดัความตา้นทานฉยวน (ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัอุปกรณว์ดัค่าทีม่พีกิดัสูงสุด 1000VDC, 2mA เท่าน้ัน!) 

• การวดัความต่อเน่ือง (ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัอุปกรณว์ดัค่าทีม่พีกิดัสูงสุด 60VDC, 1A เท่าน้ัน!) 

ใชต้วัเชือ่มต่อในรถตามทีร่ะบุโดยผูผ้ลติรถสําหรบักรณีการวนิิจฉัยปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งน้ันๆ 

หา้มใชง้านนอกเหนือจากกรณีดงักล่าว  

2.4 ขอ้กําหนดของกลุ่มเป้าหมาย 
การทํางานกบัผลติภณัฑต์อ้งทําโดยบุคลากรเฉพาะทางทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเท่าน้ัน! 

บุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามทีก่าํหนดในคู่มอืการใชง้านเหล่านีจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ทีม่ผี
ลบงัคบัในประเทศทีใ่ชง้าน สําหรบัการทํางานกบัระบบแรงดนัไฟฟ้าสูง โดยเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี:้ 
• ระเบยีบขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นประเทศทีใ่ชง้าน 

• การมคีุณสมบตัติามขอ้กาํหนด DGUV 200-005 ระดบั 2 หรอืเทยีบเท่า เป็นขัน้ตํ่า 

• ผูผ้ลติรถยนตแ์ละขอ้กาํหนดเฉพาะในการทํางาน 

เมือ่ใชง้านผลติภณัฑ ์
จะตอ้งสวมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลตามทีก่าํหนดโดยผูผ้ลติรถยนตส์ําหรบัการทํางานกบัระบบแรงดนัไฟฟ้
าสูงตลอดเวลา 

2.5 ภาระผูกพนัของผูใ้ชง้าน 
ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งแน่ใจว่าบุคลากรทีท่ํางานกบัอะแดปเตอรท์ดสอบเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกลุ่มเป้าหมาย 

ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี:้ 
• อะแดปเตอรท์ดสอบอยู่ในสภาพสมบูรณแ์ละไม่มคีวามชาํรุด 

• ใหม้กีารทดสอบอะแดปเตอรท์ดสอบเป็นประจําและบนัทกึการดําเนินการไว ้
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3 คําอธบิายผลติภณัฑ ์

3.1 ขอบเขตการส่งมอบ 
ใหต้รวจสอบเงือ่นไขและความสมบูรณข์องขอบเขตการส่งมอบโดยทนัท ี ในกรณีทีพ่บขอ้บกพรอ่ง 
โปรดตดิต่อผูผ้ลติทนัท ี

 
(1) อะแดปเตอรท์ดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูง 

(2) หน่วยความจํายูเอสบทีีม่คีู่มอืการใชง้านอยู่ 

3.2 โครงสรา้ง 
โครงสรา้งผลติภณัฑ:์ 

 
(1) ปลัก๊เชือ่มต่อประเภท 2 

(2) เตา้รบัทดสอบ (ดูแผนผงัสายไฟ) 
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3.3 สญัลกัษณแ์ละขอ้ความ 
สญัลกัษณแ์ละขอ้มูลต่อไปนีแ้สดงอยู่บนฉลากของผลติภณัฑ:์ 

 
สญัลกัษณ ์ ความหมาย 

 

อนัตรายทางไฟฟ้า! 

อ่านคู่มอืการใชง้าน! 

 

หมายเลขซเีรยีลรว่มกบัหมายเลขชิน้ส่วนของผูผ้ลติ เป็นขอ้มูลทีใ่ชเ้พือ่ระบุผลติภณัฑ ์

 

หมายเลขชิน้ส่วนของผูผ้ลติรว่มกบัหมายเลขซเีรยีล เป็นขอ้มูลทีใ่ชเ้พือ่ระบุผลติภณัฑ ์

 

ประกาศการกาํจดัหา้มการกาํจดัทิง้ผลติภณัฑร์ว่มกบัขยะครวัเรอืน 
ใหก้าํจดัทิง้ผลติภณัฑโ์ดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทอ้งถิน่ทัง้หมดเกีย่วกบัการกาํจดัทิง้ 

 

สญัลกัษณนี์ร้ะบุประเภทการวดัตามขอ้กาํหนด IEC 61010-31 ทีส่ามารถใชง้านผลติภณัฑไ์ด ้

 

เคร ือ่งหมาย CE รบัรองว่าผลติภณัฑเ์ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใชท้ัง้หมดของสหภาพยุโรป 
และผ่านกระบวนการประเมนิความสอดคลอ้งตามทีร่ะบุไว ้

 

เคร ือ่งหมาย RCM 
รบัรองว่าผลติภณัฑเ์ป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกประการเกีย่วกบัความปลอดภยัและความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไ
ฟฟ้าสําหรบัออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์

 

รหสัควิอารเ์พือ่เขา้ถงึคู่มอืการใชง้านในอุปกรณม์อืถอื 

 

3.4 ผงัวงจร 
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3.5 ขอ้กําหนดเฉพาะทางเทคนิค 
 

ขอ้มูลพกิดั ค่า 

หมายเลขผูผ้ลติ 22103106 

แรงดนัไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าพิ
กดั 

ไฟฟ้ากระแสตรง <60VDC: 1000mA 

ไฟฟ้ากระแสตรง <1000VDC: 2mA 

น้ําหนัก ประมาณ 370 กรมั 

ขนาด ยาว/สูง/กวา้ง ~ 183 มม./95 มม./92 มม. 

 

เงื่อนไขสภาพแวดลอ้ม การทํางาน การจดัเก็บ การขนส่ง 

อุณหภูม ิ 0°C - 50°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C 

ความสูงจากระดบัน้ําทะเล สูงสุด 2000 ม. ไม่จํากดั 

ความชืน้ สูงสุด 80% ไม่เกนิ 31°C 
ลดลงโดยกราฟเสน้ตรงเป็น 
50% ณ อุณหภูม ิ 40°C 

สูงสุด 85% 

ค่ามาตรฐานมลภาวะ 2 

หยดน้ําควบแน่น ตอ้งไม่ม ีอนุญาตความชืน้สมัพทัธส์ูงสุด 60% หากมกีา๊ซ/อากาศทีก่ดักรอ่น 
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4 บรกิาร 
เนือ้หาบทนีเ้ป็นการใหข้อ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมดงัต่อไปนี:้ 
• การตดิตัง้ 

• การทําความสะอาด 

• การจดัเก็บ 

• การกาํจดัทิง้ 

• การบํารุงรกัษา 

 

 

คําเตอืน 

แรงดนัไฟฟ้ามอีนัตรายถงึชวีติ 

แรงดนัไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงดนัสูงเป็นอนัตรายถงึชวีติ และสามารถทําใหเ้สยีชวีติจากการถูกไฟดูด! 

• ใชผ้ลติภณัฑนี์ใ้นขอบเขตการใชง้านตามเจตนาของผูผ้ลติยานพาหนะเท่าน้ัน! 

 

4.1 การตดิต ัง้ 
 โปรดทราบ คําแนะนําดา้นความปลอดภยั 

 
 เชือ่มต่ออะแดปเตอรท์ดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูงเขา้กบัหวัชารจ์รถยนตป์ระเภท 2 

 เชือ่มต่อโมดูลวดัค่าแรงดนัสูง มลัตมิเิตอร ์
หรอือุปกรณว์ดัความตา้นทานฉนวนเขา้กบัเตา้รบัทดสอบบนตวัอะแดปเตอรท์ดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูง 

 
 ตอนนีคุ้ณจะสามารถดําเนินการวดัค่าไดแ้ลว้ 
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4.2 การทําความสะอาด 
 

 

อนัตราย 
แรงดนัไฟฟ้ามอีนัตรายถงึชวีติ 

แรงดนัไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงดนัสูงเป็นอนัตรายถงึชวีติ และทําใหเ้สยีชวีติจากการถูกไฟดูด! 

• ใหต้ดัการเชือ่มต่อผลติภณัฑอ์อกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากอ่นทําความสะอาดผลติภณัฑ!์ 

 

โปรดทราบ คําแนะนําดา้นความปลอดภยั! 

ทําความสะอาดผลติภณัฑด์ว้ยผา้แหง้เท่าน้ัน 

4.3 การจดัเก็บ 
เมือ่ไม่ไดใ้ชผ้ลติภณัฑนี์ ้ใหจ้ดัเก็บไวใ้นทีแ่หง้และปราศจากฝุ่ น 
โปรดสงัเกตเงือ่นไขสภาพแวดลอ้มทีอ่นุญาตใหใ้ชง้าน (ดูบท "ขอ้มูลทางเทคนิค") 

4.4 การกําจดัทิง้ 
โปรดทราบ คําแนะนําดา้นความปลอดภยั! 

ใหก้าํจดัทิง้ผลติภณัฑโ์ดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทอ้งถิน่ทัง้หมดเกีย่วกบัการกาํจดัทิง้ 

4.5 การบํารุงรกัษา 
โปรดทราบ คําแนะนําดา้นความปลอดภยั! 

ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัระดบัชาตแิละทอ้งถิน่สําหรบัการทดสอบตามปกต!ิ 

ตรวจสอบการทํางานของผลติภณัฑต์ามรอบเวลาไม่เกนิ 24 เดอืน 

ตดิต่อผูผ้ลติเพือ่รบัการทดสอบการทํางานแบบมอือาชพี 
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5 วธิใีช ้

5.1 การรบัประกนั 
บรษิทั Stodia ใหก้ารรบัประกนัผลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลา 24 เดอืนนับจากวนัทีซ่ ือ้ 
การรบัประกนัขึน้อยู่กบัความผดิปกตใินการทํางานและขอ้ผดิพลาดในการประมวลผลทีส่ามารถตรวจสอบยนืยั
นไดอ้ย่างชดัเจน 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงือ่นไขการรบัประกนั โปรดดูขอ้กาํหนดและเงือ่นไขในเว็บไซตข์องผูผ้ลติ 

5.2 บรกิารลูกคา้ 
หากคุณมคีําถามใดๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โปรดแจง้หมายเลขซเีรยีลทุกคร ัง้ 
คุณสามารถพบหมายเลขนีไ้ดบ้นตวัผลติภณัฑ ์

Stodia GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 
Im Freitagsmoor 
D – 38518 Gifhorn 

โทรศพัท:์ +49 (0) 5373 – 92197-0 
โทรสาร: +49 (0) 5373 – 92197-88 

service@stodia.de 

www.stodia.de 

 



 

 

 

 

 

Stodia GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 
Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 

โทร: +49 (0) 53 73 / 92 197 – 0 
แฟกซ:์ +49 (0) 53 73 / 92 197 – 88 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

 

คู่มอืการใชง้านตน้ฉบบั 

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทางเทคนิค 
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