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ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. อุปกรณพยุงสำหรับโถสุขภัณฑ PHC-01-SERIES ตองติดตั้ง 

   และดูแลรักษาอยางถูกวิธีตามคูมือการใชงาน และขอแนะนำ

   ตางๆ หากมีขอสงสัยโปรดปฏิบัติตามขอแนะนำในคูมือฉบับนี้

   อยางเครงครัด

2. ทานจะตองเชื่อมตอสายดินใหกับตัวเครื่อง โดยการตอสายลงดิน

   อยางไมถูกวิธีจะทำใหเกิดไฟฟาช็อตได

3. ถาพบสิ่งผิดปกติตอไปนี้ ใหปดสวิตชไฟหลักเขาเครื่องทันที 

   แลวติดตอ บริษัทไพรมัส จำกัด ไมควรพยายามซอมแซม 

   เครื่องดวยตัวทานเอง

   • เมื่อเครื่องสงเสียงผิดปกติ มีกลิ่น หรือควัน

   • การทำงานของเครื่องบกพรองหรือไมเปนปกติ

4. ตัวนำสำหรับการตอสายดินจะตองไดรับการเชื่อมตอเขากับ

   สวนที่เปนโลหะทั้งหมดที่สามารถเชื่อมตอไดของอุปกรณ

   ทั้งหมดภายในหองที่จะติดตั้งอุปกรณ พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ 

   PHC-01-SERIES อยางถูกตองตามขอกำหนดภายในทองถิ่น

   ของทาน และตองตรวจสอบใหแนใจวา การตอสายดินสำหรับ

   สวิตชกันไฟดูด (ELCB) สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. การติดตั้งเครื่องควรใชชางไฟที่ชำนาญ และปฏิบัติตามขอ

   กำหนดของหนวยงานในทองถิ่นของทาน

6. ควรตอไฟตรงเขาเครื่องแบบถาวร ไมแนะนำใหใชวิธีเสียบปลั๊ก

   เขากับเตาจายไฟ

7. สำหรับขนาดของสายไฟที่เหมาะสมสามารถดูไดจากตารางที่ 1

8. สวิตซกันไฟดูด (ELCB) จะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟารั่ว 

   15 มิลลิแอมป

คำเตือน ! แรงดัันไฟฟา
(AC)

กำลังไฟ
(kV)

กระแสไฟ
(A)

ขนาดสายไฟ

มม. สายไฟออน ทอหุมสายไฟ

สวิตชเปด/
ปด (A)

ฟวส/เบรค
(A)เกอร

  220 V

50-60 Hz
2.4 10.9 2.5 7/0.67 มม. 50/0.25 มม. 20 32

ระวังหนีบมือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ระวังเปยกน้ำ

หามเด็กที่มีอายุต่ำกวา5ปใชงาน

ตารางที่ 1 ขนาดสายไฟที่เหมาะสม  

ขอควรระวัง
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ขนาด

Model A B C D E F G

PHC-01-1 430 610 507 428 635 440 620

PHC-01-2 460 640 530 428 635 440 620

PHC-01-3 490 670 562 428 635 440 620

*unit : mm

ฑณภัขสุถโบกัมสะามหเหใณรกปุอดานขกอลืเอ่พืเดวัรากธีิว -

ดานขะลตแ

หมายเหตุ : ขอมูลตางๆการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณเสริม

ตางๆ ที่ปรากฎในคูมือตรงกับ ผลิตภัณฑจริงขณะทำคูมือฉบับนี้ 

และขอสงวนสิทธ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมจำเปน ตองแจง

ใหทราบ ลวงหนา

*** หามดัดแปลงผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับอนุญาตจากผูผลิต

ข้อมูลทางเทคนิค
Model PHC-01-1 PHC-01-2 PHC-01-3

Power Supply     24 VDC Switching 
Power Supply 100-240 VAC

Maximum Current 
consumption 7 A

Max. User Weight 90 kg.

 Ambient
Operation

Ambient
 Storage

Temperature
Humidity

Temperature
Humidity

0 ํC to 60 ํC
<85% RH Non-Condensing

<85% RH Non-Condensing
0 ํC to 60 ํC

Plastic ABS (White) Cover / Stain-
less arms Support / Steel (Powder 
Coating White / Black)

Material

Size (mm.) 610 x 635 x 
620 mm

640 x 635 x 
620 mm

670 x 635 x 
620 mm

Weight 28 kg.

-วิธีการวัดเพื่อเลือกขนาดอุปกรณใหเหมาะสมกับโถสุขภัณฑ

แตละขนาด

A

B

C

D

E F

ขนาด PHC-01-1 PHC-01-2 PHC-01-3

A

B

C

D

E

F

G

A < 430 mm A < 460 mm A < 490 mm

B = 370-410 mm

C < 380 mm C < 410 mm C < 440 mm

D < 635 mm

E = 105-145 mm

F > 30 mm

G = 100-175 mm

พื้นที่ติดตั้งบริเวณดานขางโถสุขภัณฑ ดานซาย-ดานขวา และดานหนา 
แนะนำมีพื้นที่อยางนอย 300-400 mm
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มาวคบดัะรบรัปถรามาส่ทีฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุนปเ •

เอียงของอุปกรณได เพ่ือรองรับสะโพกของผูใชงานขณะลุกน่ัง

ฑณภัขสุถโกาจ

นางชใอ่พืเ งล-น้ขึง่สัดกมปุมอรพบจัวารมี •

• ติดต้ังงาย โดยยึดเขากับโถสุขภัณฑเดิมไดหลายขนาดไมตอง

า้นํงอหน้พืบกัดยึอรืหะาจเ

ฑณัภขุสถโกาจง่ันกุละณขงรแนอผยวช •

าขเอขงลาํทะรก่ีทกันหา้ํนนอผ าขเอขมอนถยวช •

ๆา้ํซนางชใรากกาจดิกเ่ีท าขเอขดวปรากาอดล •

ฑณัภขุสถโง่ันกุละณขยัภดอลปมาวคม่ิพเ •

า้ํนงอหนใุตหเิตับุอดล •

 ลแดููผงอขนางดล งอเนตอืลหเยวชรากนใถรามาสมาวคม่ิพเ •

• เพิ่มความเปนสวนตัวใหกับผูใชงาน

1. armsupport with right control

2. armsupport with left control

3. toilet-seat

4. frame-seat

5. rise-support left and right

6. adjustable support

7. top cover

8. bottom cover

9. adjustable height-base  (4 pcs.)

10. actuator left and right

11. basic frame left and right

12. control box in right unit

13. fastening-strip

ุสขภันฑถโบัรหาํสงุยพณรกปุอ

ปไว่ัท dradnatS นุร ฑณัภขุสถโ

วตังุยพบัจวาร

น้ึขดกมุป

งลดกมุป

โครงสร้าง,ส่วนประกอบและวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อควรระวัง

ระวังหนีบมือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ระวังเปยกน้ำ

หามเด็กที่มีอายุต่ำกวา5ปใชงาน
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ะณษกัล 2 ดไnwoD/pU นางาํทรากบบแปูรกอืลเถรามาส

งุยพณรกปุอบัดะรกย pU มุปดก   

ฑณัภขสุถโบัรหาํส บัรงอรอ่ืพเ น้ึข

นางชใูผกพโะส

1 ่ทีนอตน้ขั

งยุพณรกปอุนบงลง่ันนางชใผู   

ฑณภัขสุถโบรัหาสํ งลัห วลแบดัะรกย่ที

บดัะรดลอ่ืพเ nwoD มปุดกหใน้นักาจ

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ ลง

2 ่ีทนอตน้ัข

 วลแจร็สเฑณภัขสุถโชใกาจงลัห   

งยุพณรกปอุ ง้รัคกอี pU มปุดกหใ

อ่พืเน้ขึบดัะรกยะจ ฑณภัขสุถโบรัหาสํ

           งอเนตยวดดไนยืถรามาสนางชใผูหใ

• Continuous Function /pU มปุดกราก อคื 

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ วยดีเกลิคงยพีเ nwoD

รากยสัิพดสุนจงอ่นืเอตงายอ งลบดัะรดล/น้ขึบดัะรกยะจ

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุงอขวหไนอ่ลืคเ

  PU มปุ อคื ดุช 2 มคุบวคมปุชใณรกปอุงอขนางาทํราก     

 มปุะลแ น้ขึบดัะรกยณรกปอุวตันางชใรากง่สับรัหาสํ )าฟสี(

งลบดัะรดลณรกปอุวตันางชใรากง่สับรัหาสํ )งอืลหเีส( NWOD

นางชใรากขไนอ่งืเ

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ วยีดเกลิคมปุดกอ่มืเ -

ผูกาห งอ่นืเอตงายองลบดัะรดลอรืหน้ขึบดัะรกยะจ

บดัะรงสูมาวคะยะร่ทีวหไนอ่ลืคเรากดยุหรากงอตชใ

ใด ผูใชสามารถกดปุม up/down 1 คลิก เพ่ือหยุดการ

น้นับดัะร่ทีวหไนอ่ลืคเ

รากดยุหอ่พืเกลิค 1 nwod/pu มปุดกกาจงลัห -

บรัหาสํงยุพณรกปอุหใรากงอตชใผูกาห วลแวหไนอ่ลืคเ

 1 กอี pu มปุดกถรามาสชใผู ปไอต่ทีนอ่ลืคเฑณภัขสุถโ

กาจน้ขึฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุบดัะรกยอ่พืเกลิค

บดัะรดลอ่พืเกลิค 1 กอี nwod มปุดกอรืหมดิเบดัะร

มดิเบดัะรกาจงลฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ

• Instant Function ยดโ nwod/pu มปุดกราก อคื 

บดัะรกยะจฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ วไงาคมปุดก

มปุดกรากาลวเะยะรมาตงลบดัะรดล/น้ขึ

 teser-otua ราก อคื noitcnuf ecnanetniam-fles : ตุหเยามห

ดสุา่ตํงนหแาตํนใยูอหใฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุงนหแาตํ

อ่มืเยดโนางาทํ นางชใรากงาวหะระลแฟไยาจอ่มืเง้ัรคกทุ

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ  บัดะรงถึนจงลบดัะรดล

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ  )MC 01( ecnanetniam-fles

ชใผูมแดสุา่ตํบดัะรงถึนจติมันโตอังอ่นืเอตงายองลบัดะรดละจ

 มาตก็วหไนอ่ลืคเรากดยุหอ่พืเ nwod อรืห pu มปุดกะจนาง

 suounitnoC นางาทํรากบบแปรูนใง้ทัยูอมีะจ้นีนชักงฟยดโ

function และ Instant function

ฟไณีรก อรืห BC รอกเกรบเดปเอรืหงอ่รืคเดปเม่ริเอิ่มืเ :     

มไ ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุงนหแาตํกาหนางชใะณขบดั

นใยูอหใงนหแาตํบรัปรากาทํะจงอ่รืคเ ดสุา่ตํงนหแาตํนใยูอดไ

นใยูอ ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุนจอรหใ นอกดสุา่ตํบดัะร

นางชใม่ริเงจึนอกดสุ่ทีา่ตํงนหแาตํ

มไะจณรกปอุ นกัมอรพ NWOD ะลแ PU มุปดกณีรก :     

กออง่นึหมปุดใมปุยอลปะจาวกนจนางาทํ

3 ่ีทนอตน้ัข

วิธีการใช้งานและปุ่มควบคุมอุปกรณ์
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Figure 3 Installation diagram in restroom

Figure 1. Wiring Diagram PSU to PHC-01-X

คำเตือน ! 

ตูเบรกเกอร ควรติดตั้งใหหางจากบริเวณ น้ำหรือ

ที่เปยกชื้น

กรณีที่ผูใชงานตองการ Set ระดับความสูงและรูปแบบการ

ขึ้น-ลง ของอุปกรณตองยก Breaker Off กอนการ Set ทุกครั้ง 

Brown / Red
blue / black
green / yellow

วงจรการต่อใช้งาน

Figure 2 Single line Diagram for PHC-Series

การต่อระบบไฟ
คำเตือน !

1.ทานจะตองใชระบบการเดินสายไฟ  L N G และการตอสาย

  อยางไมถูกวิธีจะทำใหเกิดไฟช็อตได

2.ตองปดกระแสไฟเขาเครื่องกอนตอระบบไฟฟา
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งอขรูนใปไาขเสใ วตั 1 ะปแอีนวหแยวดงอร 08x8M รูกสานํ .3

ฑณภัขสุถโะลแณรกปอุ

 รูกสบกัาขเสใ วตั 1 ะปแอีนวหแยวดงอร 8M ยมีเวตัตอน็านํ .4

นนแหในขั 31 รอบเจแะรปชใวลแ 08x8M

น้ขึ ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุบัดะรกยอ่ืพเ PU มปุดก .1

ยอนกล็เ

ณรกปุอง้ัตดิตรากีธิว

ฑณภัขสุถโบกัาขเมวส ณรกปอุานํ .2  งอขตอลสงอรหใยดโ 

ฑณภัขสุถโงอขรูบกังรต ณรกปอุ

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโถสุขภัณฑ์
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หใอ่พืเ nwoD มปุดก .5 นใยูอฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ

นางชใมอรพะนาถส

tfiL telioT งูสมาวคบัดะรงตแบัรปรากีธิว

ยดโ อมืาวขนาด revoC mottoB นวสน้ชิดอถ .1

ข้ันตอนท่ี 1 กดปุม UP เพ่ือยกอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑให

ดสุงูสงนหแาตํนใยูอ

 lortnoC งตแบรัปรากนใยภัดอลปมาวคอ่พืเ รอกเกรบเดป .2

Box

ก็ลหเงรคโนพหใกอองลัหนาดณวเริบบอรคาฝงาง 2 ่ทีนอตน้ขั

านหนาดงาทกออบอรคาฝงดึ 3 ่ทีนอตน้ขั
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xoB lortnoC าฝดปเะลแ กออรูกสนขั rotautcA บขัยาสดอถ .3

่ทีงสูมาวคะยะรดไหใอ่พืเ ปรูงดั hctiwS PID งตแบรัป .4

รากงอต

งูสมาวคบัดะร leveL

งอช hctiws piD ยดโง้ตัถรามาสนางาทํรากะณษกลัาคง้ตัราก

ปรูงดั 1 ขลเยามห
Dip switch Function

Instant

Continuous

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุงอขงสูมาวคาคง้ตัถรามาส •  

งอช hctiws piD ยดโดไง้ตั บดัะร 3 ดไง้ตั ดสุงสูน้ขึกยอ่มืเ

หมายเลข 2 - 4

Dip Switch Level
งุยพณรกปุองอขงูสมาวค

ฑณัภขสุถโบัรหาํส

1 54 ซม.

2 58 ซม.

3 61 ซม.

  • ฟงกชัน self-maintenance คือทําการ รีเซ็ตตําแหนง

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ งาวหะระลแ ฟไยาจอ่มืเง้รัคกทุ

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุงอขงนหแาตํอ่มืเนางชใราก นใยูอ

)mc 01 งสูมาวค่ที( noitisop teser-otua ะยะร

งดสแ DEL มอรพ งลน้ขึง่สัอ่พืเ มปุ 2 ดกมปุนาผง่สัาคํบรั •  

งย้ีลเฟไะนาถส seireS 10-CHP TFIL TELIOT งอขนางาํทรากมุคบวคณรกปุอ •  

ปไ MWP ณาญญัสยาจรากาํทะลแดกมุปณาญญัสบรัรากยดโ

ณรกปุอวตังอขงลน้ขึงาทศิทมุคบวค

อืค ะณษกลั 2 ดไนางาํทรากบบแปรูกอืลเถรามาส •  

วไงาคมุปดกยดโ nwod/pu มุปดกราก อืค tnatsnI .1

บัดะรดล/น้ขึบัดะรกยะจ ฑณัภขุสถโบัรหาํสงุยพณรกปุอ

มุปดกรากาลวเะยะรมาตงล

กิลคงยีพเ nwoD/pU มุปดกราก อืค suounitnoC .2

ดล/น้ึขบัดะรกยะจฑณัภขุสถโบัรหาํสงุยพณรกปุอ วยีดเ

ณรกปุองอขวหไนอ่ืลคเรากยสัิพดุสนจ งอ่ืนเอตงลบัดะร

ฑณัภขุสถโบรัหาํสงุยพ
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 2 ,1 rotautcA บัขยาสอตะลแ xoB lortnoC าฝบอกะรป .5

ตรวจสอบใหแนใจวาสายเช่ือมตอดีแลว จึงเปดเบรกเกอรจายไฟ

วไง้ตั่ทีมาตะยะรบอสดทอ่ืพเ PU มปุดก .6

ฟไยาจรอกเกรบเดป .7

 รอกเกรบเดปเงจึวลแบลัก revoC mottoB นวสน้ชิบอกะรป .8

นางชใม่ริเอ่พืเ

คําเตือน เพื่อปองกนัความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

 ยาสอตราก บอสจวรตหใง้รัคกทุรอกเกรบเดปเนอก •  

 ง้รัคกทุนสเงอสง้ทับรคหใ rotautcA

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ งอขนตม่ริเงนหแาตํ •  ยูองอต

งตแบรัปรากาทํม่ริเนอกดสุา่ตํงนหแาตํนใ

  • หากเปดเบรกเกอรแลว มีอาการ Actuator ทํางานเพียง

 ยาสอตรากาทํวลแรอกเกรบเดปหใน้นัาทเ ง่นึหงาขดใงาข

นอกดชุงอสง้ทังอตกถูหใ rotautcA

ง้รัคกทุณรกปอุดาอะสมาวคาทํอ่มืเ ก๊ัลปดอถ ะลแ ชตวิสดป •

กอนนาดะลแนในาดง้ทั  ณรกปอุวตั่ทีปไาขเา้นํดฉีมาห •

อตดติหใยาหยสีเมาวคดกิเฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุอ่มืเ •

ทษัริบงาท่ทีานหาจเ

 ชใรากงอลดทะลแบอสจวรตหใ ณรกปอุนย่ลีปเบรัปรากมีอ่มืเ •

ญาชวย่ชีเผู่ทีานหาจเยดโ นาง

นอืตเาํค

นปเดาอะสมาวคาทํรวค ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุ •

อมสเา่มํสงายอาจํะรป

มาวคาทํรากนใดรกนปเ์ธิทฤมี่ทีดาอะสมาวคาทํายา้นํชใมาห •

ณรกปอุดาอะส

ยวดณรกปอุมคุบวคดชุนใยาภดาอะสมาวคาทํรวคมไ •

ของเหลว

ษาดะรกยวดดไดาอะสมาวคาทํถรามาสกอนยาภงารสงรคโ •

กยปเ

าษกัรงุราํบะลแดาอะสมาวคาํทราก

อ้ืซง่สัรากกาจงลัห ป 2 นกัะรปบรั •

่ทีนวสน้ชิะลแ ่ีทานหาจเงอขลแูดรากนใยูอรวคมซแมอซราก 

ยัังอยูในระยะรับประกันหากมีการเปล่ียนช้ินสวนตองสงคืนทางผู

น้ชิกทุตลิผ

มซแมอซราก

ณรกปุอดอถีธิว

  โครงสรางภายนอกอุปกรณท้ังหมดยึดกันดวยเทปกาวตีน

)orcleV( กแกตุ

บรัปหใ กออณรกปอุงอขกอนยาภงารสงรคโดอถะจกาห .1  

ฑณภัขสุถโบรัหาสํงยุพณรกปอุบดัะร )3-1 leveL( น้ขึงสูหใ

กออ D นวสนใดมุหดอถ .2  

บดัาลํมาต C ะลแ B,A นวสงารสงรคโดอถ .3  

วิธีกำจัดผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้งานไม่ได้หรือพังหรือหมด

อายุการใช้งานแล้ว

  - คัดแยกขยะประเภทอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ออกจาก

    ประเภทอื่น ๆ

  - ไมควรทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสปนกับขยะทั่วไป

  - ควรทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสตามสถานที่ที่กำหนด เชน 

    การนำไปทิ้งยังสถานที่หรือจุดรับทิ้งสินคาอันตราย

คำเตือน ! ปดสวิตชและถอดปลั๊ก เม่ือตองการถอดหรือเปลี่ยนชิ้น

สวนของอุปกรณ ทุกครั้ง

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การรับประกัน

• ควรทดสอบสวิตซกันไฟดูด(ELCB)สม่ำเสมอ(แนะนำใหปฎิบัติอยาง

เครงครัด อยางนอยเดือนละครั้ง)
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PHC - 01 -

Size
1 610 x 635 x 620 mm
2 640 x 635 x 620 mm
3 670 x 635 x 620 mm

Toilet Lift

PHC - 01 - P

Power Supply For Toilet Lift

 งดแนิด.ตขเ/งวขแ ยฉัจนิวิราสธิทสุ.ถ ณรสนุองวมสี.ซ 911

00401 ฯพทเงรุก

Tel : 02-693-7005

Email : healthcare@primusthai.com

Website : www.primusthai.com

FB : www.facebook/Primusthai Healthcare

Youtube : www.youtube/Primusthai Healthcare 

ID Line : @tht.co.th

090-197-9610

QR-Code LINE

การติดต่อสั่งซื้อ

บริษัท ไพรมัสจำกัด



Page : 13

BOOK-[PHC-01-SERIES]-F64-01 Rev.0

                                     Note

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



Page : 14

BOOK-[PHC-01-SERIES]-F64-01 Rev.0

                                     Note

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



Page : 15

BOOK-[PHC-01-SERIES]-F64-01 Rev.0

                                     Note

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


