คู่มือการใช้ งาน
หุ่นยนต์ ความสะอาดสระว่ ายนํา้ อัตโนมัติ
Dolphin รุ่ น Wave 100

เนื้อหา
1 บทนํา ................................................. ........................................2
2 สเปค ...........................................................................................2
3 คําเตือนและข้อควรระวัง ............................................................2
3.1 คําเตือน ....................................................................................2
3.2 ข้อควรระวัง .............................................................................2
4 ชิ้นส่ วน เครื่ องทําความสะอาด สระว่ายนํ ้า ..............................3
5 การใช้ เครื่ องทําความสะอาด สระว่ายนํ้า....................................4
5.1 การติดตั้ง อุปกรณ์.....................................................................4
5.2 การนําเครื่ องสระว่ายนํ้า ที่สะอาด ลงไปในสระ .....................5
5.3 การนํา เครื่ องทําความสะอาด สระว่ายนํ้า ขึ้นสระว่ายนํ้า .......5
5.4 การบํารุ งรักษา .........................................................................6
5.5 การจัดเก็บ รักษาเมื่อเลิกใช้งาน................................................7
6 พาวเวอร์ซพั พลาย........................................................................8
7 รี โมทคอนโทรล...........................................................................9-10

1

เครื่องทําความสะอาดสระว่ ายนํา้ Wave 100
คู่มือการใช้ งาน
1. คําแนะนํา
ขอบคุณที่สงั่ ซื้อ เครื่ องทําความสะอาดสระว่ายนํ้าจาก Maytronics. เรามัน่ ใจว่า หุ่นยนต์ทาํ ความสะอาดสระว่ายนํ้าของ
Maytronics จะทําให้คุณเชื่อถือได้ในความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดสระว่ายนํ้า . การ
กรองที่เชื่อถือได้ในทุกสภาพสระ และแปรงของเราสามารถปี นได้ในทุกสภาพพื้นผิว เพื่อเพิม่ สุ ขอนามัยในสระว่ายนํ้าสู งสุ ด
หุ่นยนต์ทาํ ความสะอาดสระว่ายนํ้าจาก Maytronics มีเทคโนโลยีก่ ารทําความสะอาดที่ทนั สมัยมาอย่างยาวนานง่ายต่อการ
ใช้งานและการบํารุ งรักษา

2. สเปค
ระบบป้ องกัน มอเตอร์ : IP68
ระดับนํ้าตื้นสุ ดที่เครื่ องสามารถทํางานได้ : .0.80 เมตร / 2.6 ฟุต
ระดับนํ้าลึกสุ ดที่เครื่ องสามารถทํางานได้ : 5.00 เมตร / 16.4 ฟุต

3. คําเตือนและข้ อควรระวัง
3.1 คําเตือน

• ใช้พาวเวอร์ซพั พลายมาตรฐานที่ให้มาเท่านั้น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เต้าเสี ยบปลัก๊ ไฟ มีการป้ องกัน โดยการติดตั้งสายดิน (GFI)
หรื อ ป้ องกันไฟรั่วลงดินเรี ยบร้อยแล้ว (ELI)
• ให้ พาวเวอร์ซพั พลาย อยูใ่ นตําแหน่งที่ไม่โดนนํ้า
• พาวเวอร์ซพั พลาย ต้องอยูห่ ่างจากสระอย่างน้อย 3 เมตร / 10 ฟุต
• อย่าลงสระในขณะที่กาํ ลังทําความสะอาดสระว่ายนํ้า
• ถอดปลัก๊ พาวเวอร์ซพั พลายทุกครั้ง ก่อนการบํารุ งรักษา

3.2 ข้ อควรระวัง • เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่ องทําความสะอาดสระว่ายนํ้าให้วางเครื่ องบนรถเข็น และ เก็บในร่ ม
•ใช้เครื่ องทําความสะอาดสระว่ายนํ้าในสภาพนํ้าดังต่อไปนี้เท่านั้น
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ชิน้ ส่ วน เครื่ องทําความสะอาด สระว่ ายนํา้

ชุดรถเข็น
Combined Brush
เหมาะสําหรับพื้นผิวสระ
ทุกประเภท
Wonder Brush
สําหรับกระเบื้องที่มีพ้นื ผิวเรี ยบ

ถุงกรองและฝาปิ ดด้านล่าง

ตัวเลือกถุงกรอง:
*แบบละเอียด
*แบบละเอียดมาก
*แบบใช้แล้วทิ้ง x 5 ชุด

รี โมท คอนโทรล

Power Supply

3

5. การใช้ งานเครื่องทําความสะอาดสระว่ ายนํา้
5.1 Set อุปกรณ์
ก่ อนที่จะใช้ เครื่องทําความสะอาดสระว่ ายนํา้ เป็ นครั ง้ แรกให้ ทาํ ตามขัน้ ตอนต่ อไปนี ้
คลายสายไฟและยืดออก
ให้ ตรงเพื่อไม่ ให้ สายหงิกหงอ

แกะพลาสติกออกให้ หมดก่ อนใช้

ต่ อสายไฟเข้ ากันพาวเวอร์ ซัพพลาย
ดูตามรอยหยักให้ ตรงกัน แล้ วหมุน
ตามเข็มนาฬิกา

ปรั บด้ ามจับเป็ นแนวทแยงมุม
เพื่อกําหนดทิศทางการขัดผิวระดับนํา้
วิธีการปรับมุมด้ ามจับ:
A. กดสลักลงค้ างไว้
B. เคลื่อนที่ด้ามจับไปยังตําแหน่ ง
ที่ต้องการและปล่ อยสลัก

1,2: แบบมาตรฐาน
เป็ นการเน้ นการขัดทําความ
สะอาดผิวที่ระดับนํา้ ทําให้
สะอาดมากขึน้
3,4: แบบเร็ว เป็ นการขัดผิวที่
ระดับนํา้ แบบเคลื่อนที่เร็วแต่
สะอาดน้ อยลง
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5.2 การนําเครื่องทําความสะอาดสระใส่ ลงไปในสระว่ ายนํา้
ถ้ า Wonder brush / Wonder rings แห้ งให้ แช่ ไว้ ในนํา้ จนนุ่ม

ไล่ อากาศออกจากเครื่องให้ หมด
จนเครื่องจมลงไปทีพ่ นื้ สระ

กดสวิทซ์ เปิ ดทีพ่ าวเวอร์ ซัพพลาย
เครื่องทําความสะอาดสระจะเริ่มทํางาน
จนจบตามเวลาทีต่ ้งั ไว้

5.3 การนําเครื่องทําความสะอาดสระขึน้ จากสระว่ ายนํา้
หุ่นยนต์ จะทําการหยุดอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุ ด รอบเวลาการทําความสะอาด

กดสวิทซ์ ปิ ด และถอดปลัก๊ พาวเวอร์ ซัพพลาย
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ดึงที่สายไฟของเครื่องทําความสะอาดสระว่ ายนํา้ มาทีข่ อบสระว่ ายนํา้ และใช้ มือจับ
ทีด่ ้ ามจับของตัวเครื่องและดึงขึน้ จากสระ
อย่าดึงเครื่ องทําความสะอาดสระว่ายนํ้าขึ้นสระว่ายนํ้าโดยใช้สายเคเบิล
5.4 การดูแลรักษาและทําความสะอาด
ทําความสะอาดถุงกรองและอุปกรณ์
ประกอบ หมั่นทําความสะอาดแปรงและ
เครื่องบ่ อยๆ การซักถุงกรองในเครื่องซักผ้ า
ให้ ใช้ โปรแกรม ถนอมผ้ า
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การทําความสะอาดใบพัด
ถอดปลัก๊ พาวเวอร์ซพั พลาย
ถ้าเห็นเศษขยะติดใบพัด
ให้เปิ ดใบพัดและนําเศษ
ขยะออก

สายไฟ
วิธีแก้ไขการงอของสายไฟ ให้
ยืดสายไฟออกให้หมด และ
วาง ตากแดดอย่างน้อย 1 วัน

5.5 การเก็บรักษาเมื่อเลิกใช้ งาน
หากไม่ได้ใช้งานเครื่ องทําความสะอาดสระว่ายนํ้าเป็ นเวลานาน ให้
ดําเนินการเก็บรักษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ าํ เหลืออยูใ่ นเครื่ องทําความสะอาด
สระว่ายนํ้า
• ทําความสะอาดถุงกรองแล้วนําไปใส่ ในชุดกรอง
• ม้วนสายไฟเพื่อไม่ให้สายคดงอและนําวางบนรถเข็น
• เก็บเครื่ องทําความสะอาดสระว่ายนํ้าบนรถเข็นหรื อ จับหงายไว้
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6. พาวเวอร์ ซัพพลาย
แผง ดิจิตอล แสดง โหมด สวิทซ์พาวเวอร์ซพั พลาย กับ สถานะถุงกรองเต็ม และการตั้งเวลาการทํางานล่วงหน้า

แสดงการทํางานล่วงหน้า
แสดงสถานะถุงกรองเต็ม

สวิทซ์ เปิ ด / ปิ ด

ปุ่ ม รี เซ็ต

ตัวบ่ งชี้ทถี่ ุงกรองเต็มและปุ่ ม รีเซ็ต
พาวเวอร์ซพั พลาย เป็ นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะถุงกรอง
ไฟ LED สี แดง แสดงสถานะถุงกรอง 2 ข้อ
• เมื่อกระพริ บ แสดงว่าถุงกรองเริ่ มเต็ม
• เมื่อสว่างนิ่ง แสดงว่าถุงกรองเต็ม ต้องทําความสะอาด
ถ้าไฟไม่ปิดหลังจากทําความสะอาดถุงกรองแล้ว ให้กดปุ่ ม รี เซ็ตในขณะที่เครื่ องกําลังทํางาน

การตั้งเวลาทํางานล่ วงหน้ า
พาวเวอร์ซพั พลาย เป็ นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะการตั้งเวลาทํางานล่วงหน้าเมื่อมีการตั้งเวลาทํางานล่วงหน้า
(ผ่าน การตั้งที่ รี โมท คอนโทรล)
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7. รีโมทคอนโทรล
แผงควบคุม
สถานะ สั ญญาณรีโมท
เมื่อไม่มีสญ
ั ญาณให้ยา้ ยตําแหน่งรี โมทไปใกล้ๆ พาวเวอร์ซพั พลาย

สถานะ แบตเตอรี่
สถานะ การควบคุมการทํางานด้ วยมือ
สามารถควบคุมด้ วยมือ เมื่อต้องการความรวดเร็ว และเน้นตําแหน่งสําหรับทําความสะอาด

ตั้งระยะเวลาทํางาน
ตั้งการทํางานล่ วงหน้ า
สถานะ รูปแบบการทํางาน
ปุ่ ม เปิ ด / ปิ ด
ปุ่ มเลือก การทํางาน ควบคุมด้ วยมือ หรือ ออโต้
ปุ่ มตกลง
ปุ่ ม เลือ่ น ขึน้ -ลง / ซ้ าย-ขวา / เดินหน้ า-ถอยหลัง / เลีย้ วซ้ าย-เลีย้ วขวา

การใชงานโหมด ควบคุมดวยมือ

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
เคลือ่ นไหวของหุ่นยนต์ ไปรอบ ๆ สระว่ ายนํา้

ปุ่ ม
ลูกศร

การออกจากโหมด ควบคุมดวยมือ และ การตั้งคาการทํางานแบบออโต

ปุ่ มเลือก
การทํางาน

ปุ่ ม
ลูกศร

1. เมื่อจะออกจากโหมด ควบคุมด้ วยมือ ให้ กด ปุ่ มตัวเลือก
การทํางาน เพียง 1 ครั้ง
2. หน้ าจอดิจิตลั จะแสดงรู ปแบบการทํางานขึน้ มา 3 แถว

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

ปุ่ ม
ตกลง
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กดปุ่ มเลือก ควบคุมด้ วยมือ/ อัตโนมัติ แล้วเลือกโหมดทีต่ ้ องการตั้งค่ าตาม ตารางต่ อไปนี.้

รอบการทํางานนี้จะ
กําหนดระยะเวลาการ
ทําความสะอาดสระ
ว่ายนํ้าของเครื่ อง

แบบรวดเร็ว
4 ชัว่ โมง / รอบ

แบบมีประสิ ทธิภาพ
6 ชัว่ โมง / รอบสําหรับ
ใช้ทุกวัน
(การตั้งค่าเริ่ มต้น)

แบบละเอียด
8 ชัว่ โมง /รอบ

การตั้งเวลาทํางาน
ล่วงหน้า เมื่อเราเปิ ด
ระบบการทํางานของ
เครื่ องระบบหน่วงเวลา
จะช่วยยืดเวลาการเริ่ ม
ทํางานออกไปเพื่อรอ
ให้สารแขวนลอยใน
สระตกตะกอนก่อน

เริ่ มทํางานทันที
(การตั้งค่าเริ่ มตัน)

หน่วงเวลาการทํางาน
1 ชัว่ โมง

หน่วงเวลาการทํางาน
2 ชัว่ โมง

รู ปแบบการทํางาน
สามารถเลือกรู ปแบบ
การทํางานของเครื่ อง
ได้ ดังต่อไปนี้

แบบมาตรฐาน
ทําความสะอาด
พื้นและผนัง
(การตั้งค่าเริ่ มต้น)

แบบพิเศษ
ดูดแรงขึ้นและเคลื่อนที่
ช้าลง
สําหรับ พื้นและผนัง

พื้นอย่างเดียว
ทําความสะอาดพื้นอย่าง
เดียวเมื่อเจอผนังจะปี นแค่
เครื่ องตั้งฉากแล้วถอยกลับ

ผนังอย่างเดียว
ทําความสะอาดผนัง
และระดับนํ้าที่ขอบสระ

หมายเหตุ
• หากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ บนรี โมทเป็ นเวลา 2 นาที รี โมทจะปิ ดเองอัตโนมัติ และ เครื่ องจะทํางานต่อตามโปรมแกรมรู ปแบบการทํางาน
ที่ต้งั ไว้ก่อนหน้า
• สําหรับรู ปแบบการทํางาน .”แบบพิเศษ” และ “แบบผนังอย่างเดียว” เครื่ องจะไม่จาํ หากมีการตั้งค่าการทํางาน 2 รู ปแบบนี้ เมื่อสิ้นสุด
การทํางาน เครื่ องจะกลับไปโหมด “การตั้งค่าเริ่ มต้น”
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