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เคร่ืองทาํความสะอาดสระว่ายนํา้  Wave 100
คู่มือการใช้งาน

1. คาํแนะนํา

 ขอบคุณท่ีสัง่ซ้ือ เคร่ืองทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้าจาก Maytronics.  เรามัน่ใจวา่ หุ่นยนตท์าํความสะอาดสระวา่ยนํ้ าของ
Maytronics  จะทาํใหคุ้ณเช่ือถือไดใ้นความสะดวกสบาย และประหยดัค่าใชจ่้ายในการทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้า . การ
กรองท่ีเช่ือถือไดใ้นทุกสภาพสระ และแปรงของเราสามารถปีนไดใ้นทุกสภาพพื้นผวิ เพื่อเพิ่มสุขอนามยัในสระวา่ยนํ้ าสูงสุด 
หุ่นยนตท์าํความสะอาดสระวา่ยนํ้ าจาก Maytronics มีเทคโนโลยีก่ารทาํความสะอาดท่ีทนัสมยัมาอยา่งยาวนานง่ายต่อการ
ใชง้านและการบาํรุงรักษา

2. สเปค

ระบบป้องกนั มอเตอร์  : IP68
ระดบันํ้าต้ืนสุดท่ีเคร่ืองสามารถทาํงานได ้:  .0.80 เมตร / 2.6 ฟุต
ระดบันํ้าลึกสุดท่ีเคร่ืองสามารถทาํงานได ้:   5.00 เมตร / 16.4 ฟุต

3.2 ข้อควรระวงั • เม่ือไม่ไดใ้ชง้านเคร่ืองทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้ าใหว้างเคร่ืองบนรถเขน็ และ เกบ็ในร่ม
•ใชเ้คร่ืองทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้าในสภาพนํ้าดงัต่อไปน้ีเท่านั้น

3. คาํเตือนและข้อควรระวงั

3.1 คาํเตอืน • ใชพ้าวเวอร์ซพัพลายมาตรฐานท่ีใหม้าเท่านั้น
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เตา้เสียบปลัก๊ไฟ มีการป้องกนั โดยการติดตั้งสายดิน (GFI) 
   หรือ ป้องกนัไฟร่ัวลงดินเรียบร้อยแลว้ (ELI)
• ให ้พาวเวอร์ซพัพลาย อยูใ่นตาํแหน่งท่ีไม่โดนนํ้า
• พาวเวอร์ซพัพลาย ตอ้งอยูห่่างจากสระอยา่งนอ้ย 3 เมตร / 10 ฟุต
• อยา่ลงสระในขณะท่ีกาํลงัทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้ า
• ถอดปลัก๊พาวเวอร์ซพัพลายทุกคร้ัง ก่อนการบาํรุงรักษา
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Combined Brush
เหมาะสาํหรับพ้ืนผวิสระ
ทุกประเภท

Wonder Brush
สาํหรับกระเบ้ืองท่ีมีพ้ืนผวิเรียบ

รีโมท คอนโทรล

Power Supply

ชุดรถเขน็

ถุงกรองและฝาปิดดา้นล่าง

ตวัเลือกถุงกรอง:
*แบบละเอียด
*แบบละเอียดมาก
*แบบใชแ้ลว้ท้ิง x 5 ชุด

ชิน้ส่วน เคร่ืองทาํความสะอาด สระว่ายนํา้
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5. การใช้งานเคร่ืองทาํความสะอาดสระว่ายนํา้

5.1 Set อุปกรณ์

ก่อนที่จะใช้เคร่ืองทาํความสะอาดสระว่ายนํา้ เป็นครัง้แรกให้ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

ต่อสายไฟเข้ากันพาวเวอร์ซัพพลาย 
ดตูามรอยหยักให้ตรงกัน  แล้วหมุน
ตามเข็มนาฬิกา

คลายสายไฟและยืดออก
ให้ตรงเพื่อไม่ให้สายหงกิหงอ

แกะพลาสตกิออกให้หมดก่อนใช้

ปรับด้ามจับเป็นแนวทแยงมุม
เพื่อกาํหนดทศิทางการขัดผิวระดบันํา้
วิธีการปรับมุมด้ามจับ:
A. กดสลักลงค้างไว้
B. เคล่ือนที่ด้ามจับไปยังตาํแหน่ง
     ที่ต้องการและปล่อยสลัก

1,2: แบบมาตรฐาน
เป็นการเน้นการขัดทาํความ
สะอาดผิวที่ระดบันํา้ทาํให้
สะอาดมากขึน้

3,4: แบบเร็ว เป็นการขัดผิวที่
ระดบันํา้แบบเคล่ือนที่เร็วแต่
สะอาดน้อยลง



5.2 การนําเคร่ืองทาํความสะอาดสระใส่ลงไปในสระว่ายนํา้

ถ้า Wonder  brush / Wonder rings แห้งให้แช่ไว้ในนํา้จนนุ่ม 

ไล่อากาศออกจากเคร่ืองให้หมด
จนเคร่ืองจมลงไปทีพ่ืน้สระ

กดสวทิซ์เปิดทีพ่าวเวอร์ซัพพลาย 
เคร่ืองทาํความสะอาดสระจะเร่ิมทาํงาน
จนจบตามเวลาทีต่ั้งไว้

5.3 การนําเคร่ืองทาํความสะอาดสระขึน้จากสระว่ายนํา้

หุ่นยนต์จะทาํการหยุดอตัโนมัติเม่ือส้ินสุด รอบเวลาการทาํความสะอาด

กดสวทิซ์ ปิด  และถอดปลัก๊พาวเวอร์ซัพพลาย
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ดงึที่สายไฟของเคร่ืองทาํความสะอาดสระว่ายนํา้มาทีข่อบสระว่ายนํา้ และใช้มือจับ
ทีด้่ามจับของตัวเคร่ืองและดึงขึน้จากสระ

อยา่ดึงเคร่ืองทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้าข้ึนสระวา่ยนํ้าโดยใชส้ายเคเบิล

5.4 การดูแลรักษาและทาํความสะอาด

ทาํความสะอาดถุงกรองและอุปกรณ์
ประกอบ หม่ันทาํความสะอาดแปรงและ
เคร่ืองบ่อยๆ  การซักถุงกรองในเคร่ืองซักผ้า
ให้ใช้โปรแกรม ถนอมผ้า



วธีิแกไ้ขการงอของสายไฟ ให้
ยดืสายไฟออกใหห้มด และ
วาง ตากแดดอยา่งนอ้ย 1 วนั

การทาํความสะอาดใบพดั
ถอดปลัก๊พาวเวอร์ซพัพลาย

ถา้เห็นเศษขยะติดใบพดั 
ใหเ้ปิดใบพดัและนาํเศษ
ขยะออก

สายไฟ

5.5  การเกบ็รักษาเม่ือเลกิใช้งาน
หากไม่ไดใ้ชง้านเคร่ืองทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้าเป็นเวลานาน ให้
ดาํเนินการเกบ็รักษาตามขั้นตอนต่อไปน้ี
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีนํ้าเหลืออยูใ่นเคร่ืองทาํความสะอาด
   สระวา่ยนํ้า
• ทาํความสะอาดถุงกรองแลว้นาํไปใส่ในชุดกรอง
• มว้นสายไฟเพื่อไม่ใหส้ายคดงอและนาํวางบนรถเขน็
• เกบ็เคร่ืองทาํความสะอาดสระวา่ยนํ้าบนรถเขน็หรือ จบัหงายไว้
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6. พาวเวอร์ซัพพลาย

แผง ดิจิตอล แสดง โหมด  สวทิซ์พาวเวอร์ซพัพลาย กบั สถานะถุงกรองเตม็ และการตั้งเวลาการทาํงานล่วงหนา้

พาวเวอร์ซพัพลาย เป็นอุปกรณ์ท่ีแสดงสถานะถุงกรอง
ไฟ LED สีแดง แสดงสถานะถุงกรอง 2 ขอ้
• เม่ือกระพริบ แสดงวา่ถุงกรองเร่ิมเตม็
• เม่ือสวา่งน่ิง แสดงวา่ถุงกรองเตม็ ตอ้งทาํความสะอาด
ถา้ไฟไม่ปิดหลงัจากทาํความสะอาดถุงกรองแลว้ ใหก้ดปุ่ม รีเซ็ตในขณะท่ีเคร่ืองกาํลงัทาํงาน 

พาวเวอร์ซพัพลาย เป็นอุปกรณ์ท่ีแสดงสถานะการตั้งเวลาทาํงานล่วงหนา้เม่ือมีการตั้งเวลาทาํงานล่วงหนา้ 
(ผา่น การตั้งท่ี รีโมท คอนโทรล)

ตัวบ่งช้ีทีถุ่งกรองเต็มและปุ่ม รีเซ็ต

แสดงการทาํงานล่วงหนา้

แสดงสถานะถุงกรองเตม็

สวทิซ์ เปิด / ปิด ปุ่ม รีเซ็ต

การตั้งเวลาทาํงานล่วงหน้า
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7.  รีโมทคอนโทรล

แผงควบคุม

1. กดปุ่ม เปิด- ปิด 1 คร้ัง รีโมท จะเร่ิมโหมดการควบคุมด้วยมือ
2. ใช้ปุ่มลูกศรควบคุมทิศทาง (ดูรูปขวา) ในการควบคุม การ

เคลือ่นไหวของหุ่นยนต์ไปรอบ ๆ สระว่ายนํา้

สถานะ สัญญาณรีโมท
เม่ือไม่มีสญัญาณใหย้า้ยตาํแหน่งรีโมทไปใกล้ๆ  พาวเวอร์ซพัพลาย

สถานะ แบตเตอร่ี

สถานะ การควบคุมการทาํงานด้วยมอื
สามารถควบคมุด้วยมือ เม่ือตอ้งการความรวดเร็ว และเนน้ตาํแหน่งสาํหรับทาํความสะอาด

ตั้งระยะเวลาทาํงาน

ตั้งการทาํงานล่วงหน้า

สถานะ รูปแบบการทาํงาน
ปุ่ม เปิด / ปิด

ปุ่มตกลง

ปุ่มเลอืก การทาํงาน  ควบคุมด้วยมอื หรือ ออโต้

ปุ่ม เลือ่น ขึน้-ลง / ซ้าย-ขวา / เดนิหน้า-ถอยหลงั / เลีย้วซ้าย-เลีย้วขวา

การใชงานโหมด ควบคุมดวยมอื

ปุ่ม  
เปิด- ปิด

ปุ่ม  
ลูกศร

ปุ่มเลอืก
การทํางาน

ปุ่ม  
ลูกศร

ปุ่ม  
ตกลง

การออกจากโหมด ควบคุมดวยมอื และ การตั้งคาการทํางานแบบออโต

1. เมื่อจะออกจากโหมด  ควบคุมด้วยมือ ให้กด ปุ่มตวัเลอืก
การทํางาน เพยีง 1 คร้ัง

2. หน้าจอดจิิตลั จะแสดงรูปแบบการทํางานขึน้มา 3 แถว

1. เลอืกโหมดที่ต้องการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม ขึน้หรือลง
2. เลอืกตั้งค่ารูปแบบการทํางานด้วยการ กดปุ่ม ซ้ายหรือขวา 

กดปุ่ม ตกลงเพือ่ยนืยนัการเลือกค่าที่ต้องการ
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กดปุ่มเลอืก ควบคุมด้วยมือ/ อตัโนมัติ แล้วเลอืกโหมดทีต้่องการตั้งค่าตาม ตารางต่อไปนี.้

รอบการทาํงานน้ีจะ
กาํหนดระยะเวลาการ
ทาํความสะอาดสระ
วา่ยนํ้ าของเคร่ือง

แบบรวดเร็ว
4 ชัว่โมง / รอบ

แบบมีประสิทธิภาพ
6 ชัว่โมง / รอบสาํหรับ
ใชทุ้กวนั
(การตั้งค่าเร่ิมตน้)

แบบละเอียด
8 ชัว่โมง /รอบ

การตั้งเวลาทาํงาน
ล่วงหนา้ เม่ือเราเปิด
ระบบการทาํงานของ
เคร่ืองระบบหน่วงเวลา
จะช่วยยดืเวลาการเร่ิม
ทาํงานออกไปเพ่ือรอ
ใหส้ารแขวนลอยใน
สระตกตะกอนก่อน

เร่ิมทาํงานทนัที
(การตั้งค่าเร่ิมตนั)

หน่วงเวลาการทาํงาน
 1 ชัว่โมง

หน่วงเวลาการทาํงาน
 2 ชัว่โมง

ผนงัอยา่งเดียว
ทาํความสะอาดผนงั 
และระดบันํ้าท่ีขอบสระ

พ้ืนอยา่งเดียว
ทาํความสะอาดพื้นอยา่ง
เดียวเม่ือเจอผนงัจะปีนแค่
เคร่ืองตั้งฉากแลว้ถอยกลบั

แบบพิเศษ
ดูดแรงข้ึนและเคล่ือนท่ี
ชา้ลง
สาํหรับ พ้ืนและผนงั

แบบมาตรฐาน
ทาํความสะอาด 
พ้ืนและผนงั
(การตั้งค่าเร่ิมตน้)

รูปแบบการทาํงาน
สามารถเลือกรูปแบบ
การทาํงานของเคร่ือง
ได ้ดงัต่อไปน้ี

หมายเหตุ 
• หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ บนรีโมทเป็นเวลา 2 นาที รีโมทจะปิดเองอตัโนมติั และ เคร่ืองจะทาํงานต่อตามโปรมแกรมรูปแบบการทาํงาน
   ท่ีตั้งไวก่้อนหนา้
• สาํหรับรูปแบบการทาํงาน .”แบบพิเศษ” และ “แบบผนงัอยา่งเดียว” เคร่ืองจะไม่จาํ  หากมีการตั้งค่าการทาํงาน 2  รูปแบบน้ี เม่ือส้ินสุด
   การทาํงาน เคร่ืองจะกลบัไปโหมด  “การตั้งค่าเร่ิมตน้”
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