
เพ�่ออากาศสะอาด
           และคุณภาพชีว�ตที่ดียิ�งข�้น

คู�มือการใช�งานแอพพล�เคชั่น
Atmosphere Connect



 

ว�ธีการใช�งานคู�มือ

เลื่อนข�้น - ลง เพ�่อเปลี่ยนหน�า

หน�าหลัก ถัดไป

Icon ภายในคู�มือ



สารบัญ
รู้จักแอพพลิเคชั่น Atmosphere 
Connect

อุปกรณ์ที่รองรับการใช ้
แอพพลิเคชั่น

เริ่มต้นใช้งาน

การสมัคร Amway ID

การเปิด Bluetooth ของเครื่อง 
กรองอากาศ 

การเชื่อมต่อเครื่องกรองอากาศกับ
แอพพลิเคชั่น 

การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ 



การควบคุมการทำางาน 
 
การดูคุณภาพอากาศภายในบ้าน/
อาคาร 

การดูคุณภาพอากาศภายนอกบ้าน/
อาคาร

การตรวจสอบการใช้งานแผ่นกรอง 

การแจ้งเตือนเพ่ืออัพเดทแอพพลิเคช่ัน

การดูข้อมูลผลิตภัณฑ์  
 และติดต่อบริษัท

คำาถามที่พบบ่อย

สารบัญ



แอพพล�เคชั่นที่ช�วยเพ��มประสบการณ�
การดูแลอากาศภายในอาคาร/บ�าน

ให�สะอาดได�จากทุกหนแห�ง เพ�ยง
เชื่อมต�อเคร�่องกรองอากาศ 

แอทโมสเฟ�ยร� สกาย เข�ากับสมาร�ทโฟน
หร�อแท็บเล็ตผ�านระบบ Wi-Fi หร�อ 

Bluetooth ตลอด 24 ชั่วโมง

C O N N E C T



ควบคุมการท�างาน 
จากทุกที่
เปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

ให้เป็นรีโมทคอนโทรลที่สามารถ

ควบคุมการท�างานของเครื่อง

กรองอากาศได้ทุกที่ ทั้งจากใน

บ้านและนอกบ้าน



ตรวจสอบคุณภาพ
อากาศทั้งในและนอกบ้าน 
(Indoor and Outdoor 
Air Quality)
• ตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ภายในบ้านด้วยระบบเซ็นเซอร์

ฝุ่นของเครื่องกรองอากาศ

 และตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ภายนอกบ้านด้วยข้อมูลจาก

สถาบันที่น่าเชื่อถือ

• คาดการณ์คุณภาพอากาศ

ภายนอกบ้านล่วงหน้า 3 วัน

• บันทึกคุณภาพอากาศภายใน

บ้านย้อนหลัง 7 วัน



ตรวจสอบอายุการใช้งาน
แผ่นกรอง
แจ้งข้อมูลอายุการใช้งานของแผ่น

กรองหยาบ แผ่นกรองฝุ่น และ

แผ่นกรองกลิ่น พร้อมระบบแจ้ง

เตอืนเปลีย่นแผ่นกรองอย่างแม่นย�า

ควบคุมการใช้งานได้
หลายเครื่องพร้อมกัน
• สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 1 

เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับ

เครื่องกรองอากาศที่ต้องการ

ควบคุมได้หลายเครื่องในเวลา

เดียวกัน



ส�าคัญ! อย่าลืมติดตามฟีเจอร์ใหม่ๆ และ
อัพเดทแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง

• ขณะเดียวกัน เครื่องกรอง

อากาศ 1 เครื่องก็สามารถ 

ถูกควบคุมการท�างานจาก 

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

หลายเครื่องได้เช่นกัน

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
        ที่รองรับแอพพลิเคชั่น

iOS 10.0 ขึ้นไป
หรือ Android 5.0 ขึ้นไป 

ดาวน์โหลดที่

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลง

หากมี การพัฒนาปรับปรุงแอพพลิเคชั่น



เร�่มตนใชงานเร�่มตนใชงาน
เชื่อมต�อเคร�่องกรองอากาศแอทโมสเฟ�ยร� 
สกายกับสมาร�ทโฟนหร�อแท็บเล็ต
เชื่อมต�อเคร�่องกรองอากาศแอทโมสเฟ�ยร� 
สกายกับสมาร�ทโฟนหร�อแท็บเล็ต

เปด Bluetooth
ของเคร�่องกรอง
อากาศ 

เชื่อมตอเคร�่อง
กรองอากาศ
กับแอพพล�เคชั่น

เปดแอพพล�เคชั่น
ในสมารทโฟน
หร�อแท็บเล็ต

สมัคร
Amway ID

Amway
ID



การสมัคร Amway ID

“ลงช่ือเข�าใช�หร�อสร�างบัญชีผู�ใช�ใหม�” 
จากน้ันเล�อก “สร�างช่ือผู�ใช�แอมเวย�”

1



เล�อกประเทศก�อน จากนั้น
ส�วนที่เหล�อของหน�าจอจะข�้นมา
ให�ใส�ข�อมูล

2



กรอกอีเมล�และรหัสผ�าน 
โดยรหัสผ�านจะต�องมีตัวอักษรอย�างน�อย 

8 ตัว และตัวเลขอย�างน�อย 1 ตัว 

แล�ว “ดำเนินการต�อ” 

3



จากนั้นจะพบหน�าจอ ให�ตรวจสอบ
อีเมลที่ได�กรอกไว�

เป�ด Inbox ในอีเมลของคุณ จะพบ

อีเมลจาก Amway ID เพื่อให�ยืนยัน

การสมัคร คลิก “Confirm My Email”

4



เป�ดแอพพล�เคชั่น 
Atmosphere Connect อีกครั้ง 
และใส�ที่อยู�อีเมลและรหัสที่ใช�ในการสมัคร

เมื่อสักครู�

5



6
• กรณีที่คุณคือบุคคลทั่วไป 

เลือก “ไม�” จากนั้นคุณจะพบหน�าจอให�

กรอกชื่อและนามสกุล

• กรณีที่คุณคือนักธุรกิจแอมเวย�
หร�อสมาชิก 
เลือก “ใช�” และเลือกประเทศ และทำตาม

ขั้นตอนต�อไป



กรอกชื่อบัญชีและรหัสผ�านที่ใช�
เข�าเว็บไซต� 
www.amwayshopping.com

7



ตรวจความถูกต�องของบัญชี
นักธุรกิจแอมเวย�หร�อสมาชิก
ที่ต�องการเชื่อมต�อกับ Amway ID 
ของคุณและ “ดำเนินการต�อ”

8



ยินดีด�วย คุณสมัคร Amway ID 
เร�ยบร�อยแล�ว

หมายเหตุ: วิธีการเชื่อมต�อ Amway ID กับรหัส

นักธุรกิจแอมเวย�และสมาชิกจะมีการเปลี่ยนแปลง

อีกครั้งภายในเดือนมีนาคม 2562

9



การเป�ด Bluetooth
ของเคร�่องกรองอากาศ

การแสดงสัญลักษณ� Bluetooth 
บนหน�าจอแสดงผลของ
เคร�่องกรองอากาศ

กะพร�บส�ขาว
Bluetooth 

ของเครื่องกรองอากาศ

เป�ดแล�ว พร�อมเชื่อมต�อ

กับแอพพลิเคชั่น



ส�ฟ�า
เครื่องกรองอากาศมีการเชื่อมต�อ Bluetooth

กับสมาร�ทโฟนหรือแท็บเล็ตอื่นอยู� 

หากต�องการยกเลิกการเชื่อมต�อ แตะที่

สัญลักษณ�ค�างไว� 5 วินาที หลังจากที่

สัญลักษณ�หายไปแล�ว แตะที่สัญลักษณ�

อีกครั้งเพื่อเป�ด Bluetooth

ส�ขาว
Bluetooth ป�ดอยู� 

แตะที่สัญลักษณ�

เพื่อเป�ด



การเชื่อมต�อ
เคร�่องกรองอากาศ
กับแอพพล�เคชั่น

Login
ด�วย Amway ID

1



แตะที่
“เพ��มเคร�่องกรองอากาศ”

2



3
ค�นหาเคร�่องกรองอากาศ 
แอทโมสเฟ�ยร� สกาย
ถือสมาร�ทโฟนหรือแท็บเล็ตไว�ใกล�เครื่องกรอง

อากาศ แล�วแตะ “ค�นหาเครื่องกรองอากาศ 

แอทโมสเฟ�ยร� สกาย”



เชื่อมต�อกับแอพพล�เคชั่น
หลังจากที่แอพพลิเคชั่นค�นหาเครื่องกรอง

อากาศเจอแล�ว คุณจะพบหน�านี้ ซึ่งคุณ

มีเวลา 45 วินาทีในการกดสัญลักษณ� 

Bluetoothที่หน�าจอแสดงผลของเครื่อง

กรองอากาศ เพื่อเชื่อมต�อกับแอพพลิเคชั่น

4



หลังจากที่เคร�่องกรองอากาศเชื่อมต�อ
กับแอพพล�เคชั่นเร�ยบร�อยแล�ว ให�เล�อก
ว�าจะควบคุมเคร�่องกรองอากาศผ�าน

ขอแนะนำให�เชื่อมต�อผ�าน Wi-Fi โดยเฉพาะ

การใช�งานครั้งแรก เพื่อที่คุณจะสามารถอัพเดท

Bluetooth Wi-Fi 
หร�อ 



การใช�งานแอพพลิเคชั่นและเครื่องกรองอากาศ

ได�อย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้การเลือกเชื่อมต�อ

แบบนี้ไม�ได�ทำให�คุณเชื่อมต�อกับเครื่อง

กรองอากาศผ�านทาง Wi-Fi อย�างเดียวเท�านั้น 

แต�ยังมีการเชื่อมต�อผ�าน Bluetooth 

ในเวลาเดียวกันด�วย



หากคุณเล�อก Bluetooth เท�านั้น 
คุณจะพบหน�านี้

แอพพลิเคชั่นจะทำการเชื่อมต�อให�

จากนั้นตั้งชื่อและตั้งค�าที่อยู�ของ

เครื่องกรองอากาศ

Bluetooth



หากคุณเล�อกที่จะเชื่อมตอ
ผาน wi-fi

ให�เล�อกเคร�อข�ายที่จะเชื่อมต�อ 
ตั้งชื่อและตั้งค�าที่อยู�ของเคร�่อง

กรองอากาศ

1
เล�อกเคร�อข�าย
และเชื่อมต�อ Wi-FiWi-Fi 



2

กำลังเชื่อมต�อ Wi-Fi

Wi-Fi 



Wi-Fi 

3

ตั้งชื่อและที่อยู�ของ
เคร�่องกรองอากาศ



Wi-Fi 

4

เชื่อมต�อสำเร็จ



การลงทะเบียน
รับประกันผล�ตภัณฑ�

แตะลงทะเบียนผล�ตภัณฑ�

1



หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล�ว
คุณจะพบข�อมูลการรับประกันของ

เครื่องกรองอากาศของคุณ

2



เมื่อดำเนินการเร�ยบร�อยแล�ว 
แตะ “เสร็จแล�ว” หรือแตะที่ 

Unit Card เพื่อไปหน�าควบคุม

การใช�งาน หรือป�ดหน�านี้

3



การควบคุมการทำงาน
ของเคร�่องกรองอากาศ

1 2

3 4 5

6

7

เป�ดหน�าควบคุมการใช�งาน
เพ�่อเล�อกฟ�งก�ชั่น



โหมดกลางคืน
ระดับแสงไฟที่หน�าจอแสดงผล

จะลดลงเพื่อการนอนหลับสนิท

ยิ่งขึ้นในตอนกลางคืน 

หากต�องการออกจากโหมดนี้ 

ให�แตะไอคอนอีกครั้งหรือ

แตะไอคอนโหมดอื่นที่ต�องการ

3

1 เป�ด-ป�ด-Standby

2 คุณภาพอากาศ
ภายในบ�าน/อาคาร



4

5

โหมดอัตโนมัติ
เครื่องกรองอากาศจะปรับ

ระดับความแรงลมแตกต�าง

ไปตามคุณภาพอากาศใน

แต�ละขณะ หากต�องการออก

จากโหมดนี้ ให�แตะไอคอน

อีกครั้ง หรือแตะไอคอน

โหมดอื่นที่ต�องการ

ความแรงลมระดับเทอร�โบ
เคร่ืองกรองอากาศจะปรับความ

แรงลมเป�นระดับสูงสุด ใช�เม่ือ

คุณภาพอากาศแย� หรือต�องการ

กำจัดกล่ินไม�พึงประสงค�

จากการทำอาหาร ควันบุหรี่ 

สัตว�เลี้ยง และจากแหล�งต�างๆ 

หากต�องการออกจากโหมดนี้ 

ให�แตะไอคอนอีกครั้งหรือแตะ

ไอคอนโหมดอื่นที่ต�องการ



6 แถบเล�อกระดับความแรงลม 
จากระดับที่ 1 ถึง 5 (เรียงจากซ�าย

ไปขวา)

… . .  ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด

7 รายละเอียด
แตะเพื่อดูรายละเอียด

เครื่องกรองอากาศที่ใช�อยู� 



แตะเพ�่อดูรายละเอียดเคร�่องกรอง
อากาศที่ใช�อยู� 

การควบคุมการทำงาน



ประกอบดวย

1

2

3

4

5

6

7



ชื่อเคร�่องกรองอากาศและ
จ�ดที่ตั้งเคร�่องกรองอากาศ

1



Firmware2



การใชงานตางๆ3



รายละเอียดเคร�่องกรอง
อากาศ

4



รูปแบบการเชื่อมตอ
สมาร�ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีการ

เชื่อมต�อ

5



การลงทะเบียนรับประกัน6



รายละเอียดมาตรฐานรับรอง
คุณภาพเคร�่องกรองอากาศ

7



การดูคุณภาพอากาศ
ภายในบาน/อาคาร



ข�อมูลที่แสดงในหน�านี้

คุณภาพอากาศ
ในบริเวณที่ตั้งเครื่องกรองอากาศ



บันทึกคุณภาพอากาศ
ในบริเวณที่ตั้งเครื่องกรองอากาศ

ย�อนหลัง 7 วัน



เข�ยว : ดี / ยอดเยี่ยม

สีแสดงสถานะคุณภาพอากาศ
แดง : แย�มาก / แย�

ส�ม : ปานกลาง



การดูคุณภาพอากาศ
ภายนอกบาน/อาคาร



เพ�่อใช�ฟ�งก�ชั่นนี้ คุณจะต�องอนุญาต
ให�แอพพลิเคชั่นทราบตำแหน�งที่อยู�
ของเคร�่องกรองอากาศและดูให�แน�ใจ
ว�าได�เป�ดฟ�งก�ชั่น “บร�การหาตำแหน�ง
ที่ตั้ง” อยู�

แผนที่ตั้งในบริเวณ

จุดที่ตั้งเครื่องกรอง

อากาศ 

1



รายละเอียดมลพิษ

2



การดูข�อมูลคุณภาพ
อากาศในป�จจ�บัน



แผนที่ตั้งในบร�เวณจ�ดที่ตั้ง
เคร�่องกรองอากาศ 
แตะเพื่อเข�าสู�หน�ารายละเอียด แล�วแตะ

บริเวณแผนที่ซ้ำอีกครั้ง เพื่อดูแผนที่เต็ม

จอ จากนั้นทำเช�นเดิมเพื่อกลับสู�หน�า

รายละเอียด ในหน�านี้คุณสามารถแตะ

ไอคอนรูปหัวใจเพื่อตั้งค�าแผนที่บริเวณ

นั้นให�อยู�ในฟ�งก�ชั่น “เพิ่มในรายการที่

ชื่นชอบ” โดยสามารถตั้งได�หลายที่

1



แตะที่ไอคอนข�อมูลอุณหภูมิ 

เพื่อดูรายละเอียดสภาพอากาศในขณะนั้น



รายละเอียดมลพ�ษ2
แตะที่แถบบอกคุณภาพ

อากาศหรือแตะที่แถบ

มลพิษต�างๆ ที่ประกอบ

ด�วยฝุ�นละเอียด PM2.5

ฝุ�นหยาบ PM10 โอโซน 

ซัลเฟอร�ไดออกไซด� 

ไนโตรเจนไดออกไซด� 

และคาร�บอนมอนอกไซด�

เพื่อดูรายละเอียด



การดูขอมูลคุณภาพอากาศ
ที่มีการคาดการณ 3 วันลวงหนา

แตะวันที่ที่ต�องการ 

(ครอบคลุมเวลา 00.00 - 24.00 น.) เพื่อดู

คุณภาพอากาศภายนอกบ�าน/อาคารในวัน

นั้นๆ ซึ่งจะแสดงข�อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ 

(Air Quality Index - AQI) ในรูปแบบกราฟ 

โดยแสดงตัวเลขในกรอบสีฟ�า จุดวงกลมบน

เส�นกราฟคือจุดเริ่มต�นของแต�ละชั่วโมง



แตะที่แถบของแต�ละมลพิษ

เพื่อดูรายละเอียดทีละมลพิษ

แดง : แย�มาก / แย�

ส�ม :     ปานกลาง

เขียว : ดี / ยอดเยี่ยม

สีแสดงสถานะคุณภาพอากาศ



การตรวจสอบ
การใชงานแผนกรอง



แตะสัญลักษณ�แผ�นกรองที่มุมขวา
บนในหน�าควบคุมการใช�งาน

ส�ของแต�ละแผ�นกรองจะเปล�่ยนจาก
ส�เข�ยวเป�นส�แดง เมื่อถึงเวลาที่ต�อง
เปล�่ยนแผ�นกรอง

แผ�นกรองหยาบ แผ�นกรองฝุ�น แผ�นกรองกล��น

สีเขียว แผ�นกรองสามารถทำงานได�ดี

สีแดง ต�องเปล่ียนแผ�นกรอง



เมื่อแตะที่สัญลักษณ�
แผ�นกรองแล�ว จะพบหน�า
ที่โชว�สถานะการใช�งาน
ของแผ�นกรองต�างๆ

แผ�นกรองหยาบ แผ�นกรองฝุ�น
และแผ�นกรองกล��น



Learn More
เล�อก “เร�ยนรู�เพ��มเติม” 
เพ�่อดูรายละเอียดหน�าที่
ของแต�ละแผ�นกรอง

แผ�นกรองหยาบ



แผ�นกรองฝุ�น แผ�นกรองกล��น



สั่งซื้อแผ�นกรองใหม�ในแอพพล�เคชั่น
ได�ทันที 

ทั้งนี้ ฟ�งก�ชั่นนี้จะมีเฉพาะในหน�า

แผ�นกรองฝุ�นและแผ�นกรองกลิ่นเท�านั้น



สำหรับแผนกรองหยาบ
ดำเนินการดังนี้

เล�อก
“เร�ยนรู�เพ��มเติม”



เล�อก
“ทำความสะอาด
แผ�นกรองหยาบ”
จากนั้นทำตามคำแนะนำวิธีการ

ทำความสะอาดตามแอพพลิเคชั่น



เมื่อนำแผ�นกรองหยาบติดตั้งกลับเข�าไป

ในเครื่องกรองอากาศเรียบร�อยแล�ว แตะ

“แผ�นกรองหยาบได�รับ
การทำความสะอาดแล�ว” 
เพื่อตั้งค�าความพร�อมในการใช�งาน

แผ�นกรองหยาบที่ 100%



แอพพลิเคชั่นจะมีการแจ�งเตือนในหน�านี้ 

โดยแตะที่ไอคอนที่มุมซ�ายบนของจอเพื่อเข�า

สู�หน�านี้ และแตะที่จุดเดิมซ้ำเมื่อต�องการออก 

หากแอพพลิเคชั่นมีการอัพเดท คุณจะพบ

สัญลักษณ�วงกลมท่ีแถบ “การต้ังค�า” ซ่ึงมี

ความหมายดังน้ี

การแจ�งเตือน
เพ�่ออัพเดทแอพพล�เคชั่น

!



ส�ฟ�า
แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดท

ส�เหล�อง
แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทที่สำคัญ

ส�แดง
แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทที่สำคัญมาก

!

!

!



แตะเพื่อดูรายละเอียดว�าแอพพลิเคชั่น

มีการอัพเดทอะไรบ�าง หากคุณไม�อัพเดท

แอพพลิเคชั่นภายใน 7 วันจะมีแบนเนอร�

เตือนให�อัพเดทอยู�บนหน�าจอสมาร�ทโฟนหรือ

แท็บเล็ตของคุณ สีของแบนเนอร�จะเป�นไปตาม

สีของไอคอนที่อยู�ในแถบ “การตั้งค�า”เพื่อ

แสดงให�รู�ว�าจำเป�นต�องอัพเดทแอพพลิเคชั่น

มากน�อยเพียงใด

กรณีที่แอพพลิเคชั่นเป�นเวอร�ชั่นล�าสุดอยู�แล�ว

คุณจะพบข�อความ  

“แอพพล�เคชั่นได�รับการอัพเดทแล�ว”



การดูข�อมูลผล�ตภัณฑ�
และติดตอบร�ษัท

แตะ “เร�ยนรู�เพ��มเติม”
เพื่อทำความรู�จักเครื่องกรองอากาศ

แอทโมสเฟ�ยร� สกาย ในแง�มุมต�างๆ

1



แตะ “ติดต�อเรา”
เพื่อดูวิธีการติดต�อบริษัทและ

รายละเอียดคำถามที่พบบ�อย

2



แตะ “การตั้งค�า”
เพื่อเลือกภาษาที่ต�องการใช�งานและ

ประเทศ พร�อมอ�านนโยบายความเป�น

ส�วนตัวและข�อตกลงในการใช�งาน อีกทั้ง

เสนอความคิดเห็น คุณสามารถออกจาก

แอพพลิเคชั่นได�ในหน�านี้เช�นกัน

3



ที่พบบอย
คำถาม?

Q Air Quality Index (AQI)
หมายความว�าอย�างไร

A Air Quality Index (AQI) คือ
ค�าวัดที่ช�วยในการอธิบายมลพ�ษ
ในอากาศ ซึ่งแอพพล�เคชั่น
Atmosphere Connect ใช�ค�า
ตั้งแต� 0 - 100 ยิ�งค�าต่ำคุณภาพ
อากาศก็ยิ�งดี



Q ทำไมค�าที่อยู�ใน BreezoMeter
จ�งมีความแตกต�างจากข�อมูล
ในพ�้นที่นั้นๆ หร�อข�อมูลของ
หน�วยงานรัฐ

A คุณภาพอากาศมีความหลาก
หลาย และในแต�ละพ�้นที่ก็มีความ
แตกต�างแม�จะห�างกันเพ�ยงแค�ไม�กี่
เมตร เช�น เซ็นเซอร�ที่อยู�ใกล�ที่สุด
ในพ�้นที่นั้น อาจอยู�ห�างจากที่อยู�
ของคุณหลายกิโลเมตร ซึ่งหมาย
ความว�าตัวเลขคุณภาพอากาศ
ในจ�ดที่วัดอาจไม�สะท�อนความเป�น
จร�งของคุณภาพอากาศในที่ที่
คุณอยู� BreezoMeter ใช�ค�าวัด
คุณภาพอากาศที่เป�นล�ขส�ทธิ์
เฉพาะ เพ�่อให�ข�อมูลที่ตรงกับค�า 
AQI ในพ�้นที่นั้นๆ ยิ�งข�้น



Q BreezoMeter กำหนดข�อมูล
คุณภาพอากาศภายนอกบ�าน /
อาคาร โดยดูจากป�จจัยอะไรบ�าง

A BreezoMeter รวบรวมข�อมูล
จากระบบเซ็นเซอร�ที่เป�นทางการ
กว�าพันแห�ง ข�อมูลดาวเทียม 
สภาพอากาศในแต�ละท�องถิ�น
ความหนาแน�นของการจราจร 
และอีกมากมาย เพ�่อประมวล
ออกมาเป�นค�าวัดคุณภาพอากาศ 
โดยอ�างอิงว�ธีการวัดค�าจากงาน
ศึกษาว�จัย



Q ทำไมหน�าคุณภาพอากาศ
ภายในบ�าน/อาคารถึงไม�มีข�อมูล

A มีหลายสาเหตุที่หน�าคุณภาพ
อากาศภายในบ�าน/อาคารไม�มี
ข�อมูล อาจมีการป�ดเคร�่องกรอง
อากาศ ไม�มีการเชื่อมต�อ
แอพพล�เคชั่นกับเคร�่องกรอง
อากาศ หร�อเคร�่องกรองอากาศ
อยู�ในโหมด Standby อย�างไร
ก็ตาม ตราบใดที่คุณยังมีการ
เชื่อมต�อ คุณก็จะไม�พบป�ญหานี้



ติดตอสอบถามเพ�่มเติมไดที่
Amway Contact Center 

      0-2725-8000

เพ�่ออากาศสะอาด และคุณภาพชีว�ตที่ดียิ�งข�้น


