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เครื่องทาความสะอาดสระว่ ายนา้ Wave 75
คู่มือการใช้ งาน
1. คาแนะนา
ขอบคุณที่สั่งซื้ อ เครื่ องทาความสะอาดสระว่ายน้ าจาก Maytronics. เรามัน่ ใจว่า หุ่ นยนต์ทาความสะอาดสระว่ายน้ าของ
Maytronics จะทาให้คุณเชื่อถือได้ในความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสระว่ายน้ า . การ
กรองที่เชื่อถือได้ในทุกสภาพสระ และแปรงของเราสามารถปี นได้ในทุกสภาพพื้นผิว เพื่อเพิ่มสุ ขอนามัยในสระว่ายน้ าสู งสุ ด
หุ่ นยนต์ทาความสะอาดสระว่ายน้ าจาก Maytronics มีเทคโนโลยีก่ ารทาความสะอาดที่ทนั สมัยมาอย่างยาวนานง่ายต่อการ
ใช้งานและการบารุ งรักษา

2. สเปค
ระบบป้ องกัน มอเตอร์ : IP68
ระดับน้ าตื้นสุ ดที่เครื่ องสามารถทางานได้ : .0.80 เมตร / 2.6 ฟุต
ระดับน้ าลึกสุ ดที่เครื่ องสามารถทางานได้ : 5.00 เมตร / 16.4 ฟุต

3. คาเตือนและข้ อควรระวัง
3.1 คาเตือน

• ใช้พาวเวอร์ซพั พลายมาตรฐานที่ให้มาเท่านั้น
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า เต้าเสี ยบปลัก๊ ไฟ มีการป้ องกัน โดยการติดตั้งสายดิน (GFI)
หรื อ ป้ องกันไฟรั่วลงดินเรี ยบร้อยแล้ว (ELI)
• ให้ พาวเวอร์ซพั พลาย อยูใ่ นตาแหน่ งที่ไม่โดนน้ า
• พาวเวอร์ซพั พลาย ต้องอยูห่ ่างจากสระอย่างน้อย 3 เมตร / 10 ฟุต
• อย่าลงสระในขณะที่กาลังทาความสะอาดสระว่ายน้ า
• ถอดปลัก๊ พาวเวอร์ซพั พลายทุกครั้ง ก่อนการบารุ งรักษา

3.2 ข้ อควรระวัง • เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่ องทาความสะอาดสระว่ายน้ าให้วางเครื่ องบนรถเข็น และ เก็บในร่ ม
•ใช้เครื่ องทาความสะอาดสระว่ายน้ าในสภาพน้ าดังต่อไปนี้ เท่านั้น
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รี โมท คอนโทรล

Combined Brush
เหมาะสาหรับพื้นผิว สระทุกประเภท

ตัวเลือกชนิด แปรง

PVC Brush
สาหรับสระคอนกรี ต,PVC,
ไฟเบอร์กลาส,ไวนิล

Wonder Brush
สาหรับกระเบื้องที่มีพ้นื ผิวเรี ยบ

ถุงกรองและฝาปิ ดด้านล่าง
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5. การใช้ งานเครื่องทาความสะอาดสระว่ ายน้า
5.1 Set อุปกรณ์

ต่ อสายไฟเข้ ากันพาวเวอร์ ซัพพลาย ดูตามรอยหยักให้ ตรงกัน แล้ วหมุนตามเข็มนาฬิกา
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5.2 การนาเครื่องทาความสะอาดสระใส่ ลงไปในสระว่ ายน้า
ถ้า Wonder brush / Wonder rings แห้ง
ให้แช่ไว้ในน้ าจนนุ่ม ไล่อากาศออกจากเครื่ องให้หมด
จนเครื่ องจมลงไปที่พ้นื สระ

กดสวิทซ์เปิ ดที่พาวเวอร์ซพั พลาย
เครื่ องทาความสะอาดสระจะเริ่ มทางานจนจบ
ตามเวลาที่ต้ งั ไว้

5.3 การนาเครื่องทาความสะอาดสระขึน้ จากสระว่ ายน้า
หุ่ นยนต์จะทาการหยุดอัตโนมัติเมื่อสิ้ นสุ ด รอบเวลาการทาความสะอาด
กดสวิทซ์ ปิ ด และถอดปลัก๊ พาวเวอร์ซพั พลาย

ดึงที่สายไฟของเครื่ องทาความสะอาดสระว่ายน้ ามาที่ขอบสระว่ายน้ า และใช้มือจับที่
ด้ามจับของตัวเครื่ องและดึงขึ้นจากสระ
อย่าดึงเครื่ องทาความสะอาดสระว่ายน้ าขึ้นสระว่ายน้ าโดยใช้สายเคเบิล
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5.4 การดูแลรักษาและทาความสะอาด
ทาความสะอาดถุงกรองและอุปกรณ์ประกอบ
หมัน่ ทาความสะอาดแปรงและเครื่ องบ่อยๆ
การซักถุงกรองในเครื่ องซักผ้าให้ใช้โปรแกรม
ถนอมผ้า
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การทาความสะอาดใบพัด
ถอดปลัก๊ พาวเวอร์ซพั พลาย
ถ้าเห็นเศษขยะติดใบพัด
ให้เปิ ดใบพัดและนาเศษ
ขยะออก

สายไฟ
วิธีแก้ไขการงอของสายไฟ ให้
ยืดสายไฟออกให้หมด และ
วาง ตากแดดอย่างน้อย 1 วัน

5.5 การเก็บรักษาเมื่อเลิกใช้ งาน
หากไม่ได้ใช้งานเครื่ องทาความสะอาดสระว่ายน้ าเป็ นเวลานาน ให้
ดาเนิ นการเก็บรักษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีน้ าเหลืออยูใ่ นเครื่ องทาความสะอาด
สระว่ายน้ า
• ทาความสะอาดถุงกรองแล้วนาไปใส่ ในชุดกรอง
• ม้วนสายไฟเพื่อไม่ให้สายคดงอและนาวางบนรถเข็น
• เก็บเครื่ องทาความสะอาดสระว่ายน้ าบนรถเข็นหรื อ จับหงายไว้
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6. พาวเวอร์ ซัพพลาย
แผง ดิจิตอล แสดง โหมด สวิทซ์พาวเวอร์ซพั พลาย กับ สถานะถุงกรองเต็ม และการตั้งเวลาการทางานล่วงหน้า

แสดงการทางานล่วงหน้า
แสดงสถานะถุงกรองเต็ม

สวิทซ์ เปิ ด / ปิ ด

ปุ่ ม รี เซ็ต

ตัวบ่ งชี้ที่ถุงกรองเต็มและปุ่ ม รี เซ็ต
พาวเวอร์ ซพั พลาย เป็ นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะถุงกรอง
ไฟ LED สี แดง แสดงสถานะถุงกรอง 2 ข้อ
• เมื่อกระพริ บ แสดงว่าถุงกรองเริ่ มเต็ม
• เมื่อสว่างนิ่ ง แสดงว่าถุงกรองเต็ม ต้องทาความสะอาด
ถ้าไฟไม่ปิดหลังจากทาความสะอาดถุงกรองแล้ว ให้กดปุ่ ม รี เซ็ตในขณะที่เครื่ องกาลังทางาน

การตั้งเวลาทางานล่ วงหน้ า
พาวเวอร์ ซพั พลาย เป็ นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะการตั้งเวลาทางานล่วงหน้าเมื่อมีการตั้งเวลาทางานล่วงหน้า
(ผ่าน การตั้งที่ รี โมท คอนโทรล)
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7. รีโมทคอนโทรล
แผงควบคุม
สถานะ สั ญญาณรี โมท
เมื่อไม่มีสัญญาณให้ยา้ ยตาแหน่งรี โมทไปใกล้ๆ พาวเวอร์ซัพพลาย

สถานะ แบตเตอรี่
สถานะ การควบคุมการทางานด้ วยมือ
สามารถควบคุมด้ วยมือ เมื่อต้องการความรวดเร็ ว และเน้นตาแหน่งสาหรับทาความสะอาด

ตั้งระยะเวลาทางาน
ตั้งการทางานล่ วงหน้ า
สถานะ รู ปแบบการทางาน
ปุ่ ม เปิ ด / ปิ ด
ปุ่ มเลือก การทางาน ควบคุมด้ วยมือ หรื อ ออโต้
ปุ่ มตกลง
ปุ่ ม เลื่อน ขึน้ -ลง / ซ้ าย-ขวา / เดินหน้ า-ถอยหลัง / เลีย้ วซ้ าย-เลีย้ วขวา

การใช้งานโหมด ควบคุมด้วยมือ

ปุ่ ม
เปิ ด- ปิ ด

1. กดปุ่ ม เปิ ด- ปิ ด 1 ครั้ง รีโมท จะเริ่มโหมดการควบคุมด้ วยมือ
2. ใช้ ปมลู
ุ่ กศรควบคุมทิศทาง (ดูรูปขวา) ในการควบคุม การ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ไปรอบ ๆ สระว่ ายน้า

ปุ่ ม
ลูกศร

การออกจากโหมด ควบคุมด้วยมือ และ การตัง้ ค่าการทางานแบบออโต้

ปุ่ มเลือก
การทางาน

ปุ่ ม
ลูกศร

1. เมื่อจะออกจากโหมด ควบคุมด้ วยมือ ให้ กด ปุ่ มตัวเลือก
การทางาน เพียง 1 ครั้ง
2. หน้ าจอดิจิตัล จะแสดงรูปแบบการทางานขึน้ มา 3 แถว

1. เลือกโหมดที่ต้องการตั้งค่ าโดยการกดปุ่ ม ขึน้ หรือลง
2. เลือกตั้งค่ ารูปแบบการทางานด้ วยการ กดปุ่ ม ซ้ ายหรือขวา
กดปุ่ ม ตกลงเพือ่ ยืนยันการเลือกค่ าที่ต้องการ

ปุ่ ม
ตกลง
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กดปุ่ มเลือก ควบคุมด้ วยมือ/ อัตโนมัติ แล้ วเลือกโหมดที่ต้องการตั้งค่าตาม ตารางต่ อไปนี้ .

รอบการทางานนี้จะ
กาหนดระยะเวลาการ
ทาความสะอาดสระ
ว่ายน้ าของเครื่ อง

แบบรวดเร็ว
2 ชัว่ โมง / รอบ

แบบมีประสิ ทธิภาพ
3 ชัว่ โมง / รอบสาหรับ
ใช้ทุกวัน
(การตั้งค่าเริ่ มต้น)

แบบละเอียด
4 ชัว่ โมง /รอบ

การตั้งเวลาทางาน
ล่วงหน้า เมื่อเราเปิ ด
ระบบการทางานของ
เครื่ องระบบหน่วงเวลา
จะช่วยยืดเวลาการเริ่ ม
ทางานออกไปเพื่อรอ
ให้สารแขวนลอยใน
สระตกตะกอนก่อน

เริ่ มทางานทันที
(การตั้งค่าเริ่ มตัน)

หน่วงเวลาการทางาน
1 ชัว่ โมง

หน่วงเวลาการทางาน
2 ชัว่ โมง

รูปแบบการทางาน
สามารถเลือกรูปแบบ
การทางานของเครื่ อง
ได้ ดังต่อไปนี้

แบบมาตรฐาน
ทาความสะอาด
พื้นและผนัง
(การตั้งค่าเริ่ มต้น)

แบบพิเศษ
ดูดแรงขึ้นและเคลื่อนที่
ช้าลง
สาหรับ พื้นและผนัง

พื้นอย่างเดียว
ทาความสะอาดพื้นอย่าง
เดียวเมื่อเจอผนังจะปี นแค่
เครื่ องตั้งฉากแล้วถอยกลับ

ผนังอย่างเดียว
ทาความสะอาดผนัง
และระดับน้ าที่ขอบสระ

หมายเหตุ
• หากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ บนรี โมทเป็ นเวลา 2 นาที รี โมทจะปิ ดเองอัตโนมัติ และ เครื่ องจะทางานต่อตามโปรมแกรมรู ปแบบการทางาน
ที่ต้ งั ไว้กอ่ นหน้า
• สาหรับรู ปแบบการทางาน .”แบบพิเศษ” และ “แบบผนังอย่างเดียว” เครื่ องจะไม่จา หากมีการตั้งค่าการทางาน 2 รู ปแบบนี้ เมื่อสิ้ นสุ ด
การทางาน เครื่ องจะกลับไปโหมด “การตั้งค่าเริ่ มต้น”
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