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รูปแบบการป�ด
Closed Position 

รูปแบบการเป�ด

รูปแบบการเป�ด-ป�ดหน�าต�างบานเป�ด 

เมื่อหน�าต�างป�ดสนิท มือจับจะอยู�ในรูปแบบโยก

ลงสำหรับการเป�ดให�โยกมือจับข�้นขนานกับพ�้น

และผลักหน�าต�างออกจากตัว สำหรับการป�ดให�

ดึงหน�าต�างเข�าหาตัวและทำการโยกมือจับลง

เพ�่อล็อค 

Open Position 

รูปแบบการใช้มือจับสำหรับหน้าต่างบานเปิด

เป�ด : โยกมือจับข�้น
ป�ด : โยกมือจับลงจนสุด

1.
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การใช้งานประตูหน้าต่าง
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รูปแบบการป�ด
Closed Position 

รูปแบบการเป�ด

รูปแบบการเป�ด-ป�ดประตูบานเป�ด 

เม่ือประตูป�ดสนิท มือจับจะคงอยู�ในรูปแบบดังรูปตัวอย�าง 

สำหรับการเป�ดให�โยกมือจับลงจนสุด โดยประมาณ 45 ํ 

และผลักออกจากตัวเพ�่อเป�ด หากต�องการป�ดให�ดึง

ประตูเข�าหาตัว พร�อมโยกมือจับลงและดึงประตูเข�าหาตัว

ให�แนบสนิทกับกรอบบาน นอกจากนี้ยังมีระบบล็อค

สามารถทำได�โดยการให�ประตูป�ดสนิท โยกมือจับข�้นให�

สุดโดยประมาณ 45 ํ มือจับจะเข�าสู�โหมดล็อคและจะกลับ

มาอยู�ในองศาเดิม เพ�่อเพ��มความแน�นหนายังระบบ

ประตูยังสามารถล็อคได�อีกชั�นโดยการบิดกลอนล็อค

ตามขั�นตอนรูปบิด-ล็อค

Open Position 
รูปแบบการป�ด-ล็อค
Open -Log Position 

รูปแบบการใช้มือจับสำหรับประตูบานเปิด

เป�ด : โยกมือจับลงและผลักออก
ป�ด : โยกมือจับลงจนสุดและดึงเข�า
ล็อค : โยกมือจับข�้นจนสุดและหมุนบิดล็อคกลอน

2.

insideinside

inside

การใช้งานประตูหน้าต่าง
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รูปแบบการเป�ด

รูปแบบการเป�ด-ป�ดประตูบานเป�ด 

หากต�องการเป�ดหน�าต�างบานเลื่อน ให�งัดมือจับ

ส�วนในพร�อมโยกข�้นทวนเข�มนาิกา 45 ํ องศา 

ตัวล็อคจะเลื่อนคลายออกจากนั�นเลื่อนหน�าต�าง

ออกตามความต�องการ และเมื่อต�องการป�ดให�

เลื่อนหน�าต�างป�ดชนกรอบเฟรมให�สนิท ทำการ

โยกมือจับให�ลงล็อค เป�นการล็อคด�วยระบบ 

Multi-point lock 

Open Position 
รูปแบบการป�ด-ล็อค
Open -Log Position 

รูปแบบการใช้มือจับสำหรับหน้าต่างบานเลื่อน

เป�ด : โยกมือจับข�้นแล�วเลื่อนประตู
ป�ด-ล็อค : เลื่อนประตูป�ด 
       และบิดมือจับให�ลงล็อค

3.

inside inside

การใช้งานประตูหน้าต่าง
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รูปแบบการเป�ด

รูปแบบการเป�ด-ป�ดประตูบานเลื่อน

Open Position 
รูปแบบการป�ด-ล็อค
Open -Log Position 

รูปแบบการใช้มือจับสำหรับประตูบานเลื่อน4.

ขั�นตอนแรกเม่ือประตูป�ดสนิท มือจับจะอยู�ในรูป

แบบโยกลงสำหรับการเป�ดให�โยกมือจับข�น้ขนาน

กับพ�น้และเล่ือนประตูไปจนสุดด�านข�างตามความ

ต�องการ สำหรับการป�ดให�เลื่อนประตูเข�ามาหา

กรอบเฟรมให�สนิท และทำการโยกมือจับลงเพ�อ่

ล็อคด�วยระบบ Multi-point Lock 

เป�ด : โยกมือจับข�้น
ป�ด : โยกมือจับลงจนสุด

outside

outside

การใช้งานประตูหน้าต่าง
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รูปแบบการเป�ด
Open Position 

รูปแบบการป�ด-ล็อค
Open -Log Position 

รูปแบบการเป�ด-ป�ดประตูบานเฟ��ยม

รูปแบบการใช้มือจับสำหรับประตูบานเฟี้ยม5.

ว�ธีการเป�ด-ป�ดบานเฟ��ยม คล�ายประตูบานเป�ดสามารถทำได�โดยขั�นตอนแรกเม่ือประตูป�ดสนิท 

มือจับจะอยู�ในรูปแบบ ตั�งฉาก 90 ํ ดังรูปสำหรับการเป�ดให�โยกมือจับลงจนสุด โดยประมาณ 

45 ํ และผลักออกจากตัวเพ�่อเป�ด หากต�องการป�ดให�ดึงประตูเข�าหาตัว พร�อมโยกมือจับลง

และดึงประตูเข�าหาตัวให�แนบสนิทกับกรอบบาน นอกจากนี้ยังมีระบบล็อคสามารถทำได�โดย

การให�ประตูป�ดสนิท โยกมือจับข�น้ให�สุด โดยประมาณ 45 ํ มือจับจะเข�าสู�โหมดล็อคและจะกลับ

มาอยู�ในองศาเดิม เพ�อ่เพ��มความ แน�นหนายังระบบประตูยังสามารถล็อคได�อีกชั�นโดยการบิด

กลอนล็อคตามขั�นตอนรูปบิด-ล็อค

เป�ด : โยกมือจับลงและผลักออก
ป�ด : โยกมือจับลงจนสุดและดึงเข�า
ล็อค : โยกมือจับข�้นจนสุดและหมุน
        บิดล็อคกลอน

outside

outside

การใช้งานประตูหน้าต่าง
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รูปแบบการเป�ด
Open Position 

รูปแบบการป�ด-ล็อค
Open -Log Position 

ในส�วนของบานเฟ��ยมจะมีมือจับที่ใช�ล็อคบานต�อบานตามในรูป

เมื่อต�องการเป�ดให�โยกมือจับข�้นตามรูปแบบการเป�ด พร�อมกับ

ผลักมือจับบานออกจากตัว บานจะทำมุมและเลื่อนพับได�กว�างตาม

ต�องการ ในส�วนของการป�ดให�ดึงมือดึงเข�าหาตัวเลื่อนจนบานป�ด

สนิทจ�งจับมือจับโยกลงเพ�่อล็อคเฟ��ยม

เป�ด : โยกมือจับข�้น
ป�ด : โยกมือจับลงจนสุด

outside

outside

รูปแบบการเป�ด-ป�ดประตูบานเฟ��ยม

การใช้งานประตูหน้าต่าง
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- ควรระวังอันตรายที่ก�อให�เกิดความเสียหายในช�วงการขนย�ายสินค�าระหว�างทำการติดตั�ง

- เพ�อ่ความปลอดภัยในทรัพย�สินของท�าน เม่ือออกจากบ�านหร�อก�อนเข�านอนโปรดตรวจสอบระบบล็อคทุกครั�ง

- ควรระมัดระวังประตูหร�อหน�าต�างหนีบมือและเท�าในขณะใช�งาน

- โปรดเลี่ยงสิ�งที่เกิดอันตรายจากกระจกแตก เช�น การกระแทกด�วยสิ�งของ

- หลีกเลี่ยงการขูดข�ดที่ทำให�กรอบเฟรมเป�นรอย 

ข้อควรระวังและคำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน  

ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจาก

การหนีบของบานพับ

ห�ามป�นป�ายระวังอันตราย

จากการตกจากหน�าต�าง

ไม�ควรเพ��มน้ำหนักให�กรอบบาน 

ด�วยว�ธีใดๆก็ตาม

หลีกเลี่ยงการทำให�ประตูหน�าต�าง

เกิดการกระแทกไม�ว�าว�ธีใดๆ

ไม�ควรพาดของระหว�างบาน

เป�นอุปสรรคในการเป�ดป�ด 

ไม�ควรวางของขอบหน�าต�าง

สิ�งของอาจพลัดตก

เพ�่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ควรคำนึงถึง

เพ�่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับประตูหน�าต�าง ควรคำนึงถึง

KG

KG

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง
สำาหรับประตูหน้าต่าง
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CARE PRODUCT

AB&W ผู้นำด้านนวัตกรรมงานออกแบบระบบประตูหน้าต่างที่ได้มาตรฐานออสเตรเลีย เพื่อให้ประตูหน้าต่างคง

ประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ควรบำรุงรักษาประตูหน้าต่างโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาง AB&W แนะนำ

ตามวิธีใช้ที่เหมาะสม โปรดอ่านคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน  

น้ำมันหล่อลื่น

น้ำยาทำความสะอาด

รายละเอียด
- น้ำยาทำความสะอาดสำหรับประตูหน�าต�าง Aluminium
- ไม�ทำลายพ�้นผิวเนื้ออลูมิเนียมและยางอัดกระจก 
- น้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบฝ�งแน�นกลิ�นอ�อนโยนสำหรับคราบ
เป��อนรอยเลอะปานกลาง
- ปลอดภัยไร�สารพ�ษตกค�าง
ปร�มาณสุทธิ 1000 มล.
คำแนะนำและข�อควรระวัง
กระป�องอัดแก�ส ไม�ควรวางไว�ในที่ร�อนเกิน 50 องศา หร�อวางไว�ใกล�เปลวไฟ

รายละเอียด
- น้ำมันอเนกประสงค�มีคุณสมบัติครบถ�วน ใช�หล�อลื่นช�้นส�วนที่ฝ�ด 
เช�น กลอน บานพับประตู
- ช�วยกัดสนิทและป�องกันสนิท คลายสกรู น�อตที่เป�นสนิมเกาะแน�น
- เคร�่องมือใช�ภายในบ�าน อู�ซ�อมรถ โรงงานอุตสาหกรรมทั�วไป
- ไม�เป�นอันตรายต�อแลคเกอร� ยาง พลาสติก และสีรถ
- ยังสามารถใช�สำหรับงานหล�อลื่นภายนอกได�ทุกประเภท เช�น 
ช�้นส�วนเคร�่องจักรทั�วไป 
เป�นน้ำมันหยอดทิ�ง น้ำมันหยอดใบเลื่อย โซ� เฟ�อง และอื่นๆ
**ปร�มาณสุทธิ 300 มล.
**คำแนะนำและข�อควรระวัง
กระป�องอัดแก�ส ไม�ควรวางไว�ในที่ร�อนเกิน 50 องศา หร�อวางไว�ใกล�เปลวไฟ

การดูแลรักษา
สำาหรับประตูหน้าต่าง 08
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กระจกเป�นหนึ่งในส�วนประกอบี่สำคัญของประตูหน�าต�างที่ควรดูแลรักษาไปควบคู�กับกรอบเฟรม อาจมี

คราบฝุ�นสกปรกซ�่งเป�นต�นเหตุให�เกิดคราบร�้วรอยที่กระจก 

การดูแลรักษาประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม

กระจก

เพ�่อให�ประตูและหน�าต�าง AB&W อยู�ในสภาพที่สมบูรณ�มีอายุการใช�งานที่ยาวนาน ท�านควรปฏิบัติตาม

คำแนะนำอย�างถี่ถ�วน ทั�งนี้ประตูหน�าต�างควรได�รับการบำรุงรักษาอย�างเหมาะสมและสม่ำเสมอ 

ในกรณีท่ีกระจกมีคราบสกปรกหร�อฝุ�น ท�านสามารถ

ทำความสะอาดได�โดยนำน้ำยาเช�ดกระจกฉีดบร�เวณ

กระจก จากนั�นใช�ผ�าสะอาดเช�ดให�เกิดความสะอาด

ดังเดิม

เมื่อกระจกสกปรกมีคราบหร�อฝุ�น

ในกรณีที่ประตูหน�าต�างหร�อกระจกถูกกระแทกอย�าง

แรง จนเป�นเหตุให�เกิดความเสียหาย (กระจกแตกหร�อ

ร�าว) ท�านสามารถเปล่ียนกระจกได�โดยให�ช�างผู�ชำนาญ

เข�ามาเปลี่ยนได�ทันที

ในกรณีกระจกแตก

ข้อควรระวัง

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ห�ามสูดดมและรับประทาน

โดยเด็ดขาด

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ควรเก็บให�ห�างมือเด็ก

* ระหว�างการทำความสะอาดหากเกิดอาการระคายเคือง 

ควรหยุดใช�ล�างด�วยและน้ำสะอาด หากไม�หายควรพบแพทย�ทันที

การดูแลรักษา
สำาหรับประตูหน้าต่าง
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Hardware เป�นกลไกสำคัญที่ช�วยให�ประตูหน�าต�าง AB&W ทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพ�่อช�วย

ให�ประตูและหน�าต�างมีอายุการใช�งานท่ียาวนาน จ�งหมั�นตรวจสอบและทำความสะอาดในกรณีท่ี Hardware 

มีอาการฝ�ดหร�อเป�ดป�ดไม�สะดวก

ในกรณีที่ Hardware เกิดการฝ�ดให�ใช�น้ำมัน

หล�อลื่นหยดลงบร�เวณจุดที่เกิดการฝ�ดหร�อ

จุดที่กำหนดตามรูป โดยเน�นส�วนของบานพับ

และระบบล็อค ควรหยอดในปร�มาณท่ีพอเหมาะ

และดูแลอย�าให�ฝุ�นผงตกค�าง

ข้อควรระวัง

HARDWARE

ลดอาการฝ�ดของ Haedware

น้ำมันหล�อลื่นน้ำมันหล�อลื่น

น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด

ใช�ผ�าสะอาดชุปน้ำยาทำความสะอาดอเนก-

ประสงค�เช�ดประตูหน�าต�างในที่ที่มีคราบสกปรก

จนคราบจางหาย เพ�่อให�คงความงามอยู�เสมอ 

ท�านควรหมั�นตรวจสอบไม�ควรทิ�งคราบไว�นาน

เน่ืองจากอาจกัดกินเน้ือสีอลูมิเนียมยากต�อการ

บำรุงรักษา 

* งดการใช�ทินเนอร�และน้ำมันสนในการทำความสะอาด

อลูมิเนียมเน่ืองจากอาจส�งผลต�อสีของอลูมิเนียม

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ห�ามสูดดมและ

รับประทานโดยเด็ดขาด

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ควรเก็บให�ห�างมือเด็ก

* ระหว�างการทำความสะอาดหากเกิดอาการระคายเคือง 

ควรหยุดใช�ล�างด�วยและน้ำสะอาด หากไม�หายควรพบ

แพทย�ทันที

การทำความสะอาดของ Hardware และประตู
หน�าต�าง

- เพ�่อให�การระบายน้ำได�ผลดีที่สุด ควรตรวจ

สอบรูระบายน้ำเพ�่อให�แน�ใจว�าไม�มีสิ�งใดสกปรก

อุดตันภายในก�อนการทำความสะอาด

- ในส�วนของรางประตูหน�าต�างให�ใช�แปรงนิ�มป�ด

ทำความสะอาดหร�อเคร�อ่งดูดฝุ�นเพ�อ่ดูดเศษฝุ�น

หร�ออื่นๆที่จะตกลงไปตามรูระบายน้ำ

การทำความสะอาดรางและรูระบายน้ำ

การดูแลรักษา
สำาหรับประตูหน้าต่าง
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กรอบเฟรมเป�นเนื้ออลูมิเนียมเกรด 6063 ซ�่งเหมาะกับงานประตูหน�าต�างเพราะมีความทนทาน แข�งแรง

และเนื้อสีที่ใช�มีความหนาถึง 60-80 ไมครอนหากทำความสะอาดอย�างถูกว�ธีจ�งไม�ต�องกังวลเร�่องเนื้อสี 

เพ�่อคงประสิทธิภาพความสวยงามจ�งควรปฎิบัติตามดังนี้ 

Aluminium Frame

ความถี่ในการทำความสะอาดประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

ข้อควรระวัง

* งดการใช�ทินเนอร�และน้ำมันสนในการทำความสะอาด

อลูมิเนียมเน่ืองจากอาจส�งผลต�อสีของอลูมิเนียม

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ห�ามสูดดมและรับประทาน

โดยเด็ดขาด

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ควรเก็บให�ห�างมือเด็ก

* ระหว�างการทำความสะอาดหากเกิดอาการระคายเคือง 

ควรหยุดใช�ล�างด�วยและน้ำสะอาด หากไม�หายควรพบแพทย�ทันที

ใช�ผ�าสะอาดชุปน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค�เช�ด

ประตูหน�าต�างในที่ที ่มีคราบสกปรกจนคราบจางหาย 

เพ�่อให�คงความงามอยู�เสมอ ท�านควรหมั�นตรวจสอบไม�

ควรทิ�งคราบไว�นานเนื่องจากอาจกัดกินเนื้อสีอลูมิเนียม 

ยากต�อการบำรุงรักษา 

การทำความสะอาดของ กรอบเฟรมประตูหน�าต�าง

แบ�งตามเขตพ�้นที่ที่แตกต�างกันดังนี้

- ชนบทและพ�้นที่เขตร�อน - อย�างน�อยทุก 9 เดือน 

- พ�้นที่เขตเมือง - อย�างน�อยทุก 6 เดือน 

- พ�้นที่ชายฝ��งทะเล - รุนแรง - อย�างน�อยทุก 3 เดือน 

- พ�้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรของพ�้นที่ชายฝ��งทะเลหร�อ

เขตอุตสาหกรรมที่มีมลพ�ษสูง-รุนแรงมาก-อย�างน�อย

ทุกเดือน

น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด

การดูแลรักษา
สำาหรับประตูหน้าต่าง
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การดูแลรักษามุ้งลวด

เพ�่อให�มุ�งลวดอยู�ในสภาพที่สมบูรณ�มีอายุการใช�งานที่ยาวนาน ท�านควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย�างถี่ถ�วน

เหมาะสมและสม่ำเสมอมุ�งลวดเป�นส�วนที่ไหลเว�ยนของอากาศ กรองกันแมลงและฝุ�นละอองเข�าสู�ภายใน

อาคารจ�งควรทำความสะอาดบ�อยครั�ง 

ในกรณีท่ีมีคราบสกปรกหร�อฝุ�น เบ้ืองต�นท�านสามารถ

ใช�ไม�ป�ดขนไก� เคาะเอาฝุ�นที่เกาะออก หร�อถ�าหากมี

เคร�อ่งดูดฝุ�น (สวมหัวแปรงป�ดฝุ�นให�เร�ยบร�อย) ให�ลาก

หัวแปรงดูดฝุ�นในแนวตั�ง ไล�กำจัดฝุ�นตั�งแต�ด�านบนไป

ด�านล�างและวนไปจนกว�าฝุ�นจะหมด

เมื่อเนื้อมุ�งมีฝุ�นละอองเกาะ

หากเกิดคราบสกปรกที่เนื้อมุ�งหร�อ Hardware ให�ใช�

ผ�าชุบน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค�เช�ดขัดเบาๆ 

จนคราบหลุดไป

ในกรณีมุ�งหร�อ Hardware มีคราบ

ข้อควรระวัง

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ห�ามสูดดมและรับประทาน

โดยเด็ดขาด

* น้ำยาทำความสะอาดเป�นสารเคมี ควรเก็บให�ห�างมือเด็ก

* ระหว�างการทำความสะอาดหากเกิดอาการระคายเคือง 

ควรหยุดใช�ล�างด�วยและน้ำสะอาด หากไม�หายควรพบ

แพทย�ทันที

น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด

การดูแลรักษา
สำาหรับประตูหน้าต่าง


