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ค ู่ม ือการใช้งาน 
Dolphin M400 / M500 
1. คาํนํา 
ขอขอบพระคุณลกูคา้ทีซ่ือ้เครือ่งทาํความสะอาดสระวา่ยน้ํา Maytronic Robotic Pool Cleaner เรามัน่ใจวา่เครือ่งทาํความ
สะอาดสระวา่ยน้ํา Maytronic Robotic Pool Cleaner จะทาํความสะอาดสระวา่ยน้ําของทา่นไดส้ะอาด สะดวกสบายและ
ประหยดั ระบบกรองของมนัมคีวามน่าเชือ่ถอืในทกุสภาวะของสระ มกีารขดัดว้ยแปรงอยา่งแขง็ขนั และแปรงขดัทีส่ามารถ
ปีนขึน้ไปขดัไดท้กุพืน้ผวิ ทาํใหส้ระวา่ยน้ําของคณุสะอาดถูกสขุอนามยัสงูสดุ 
เครือ่งทาํความสะอาดสระวา่ยน้ํา Maytronic Robotic Pool Cleaner มเีทคโนโลยกีารทาํความสะอาดทีล่ํ้าสมยั มี
ประสทิธภิาพการทาํความสะอาดทีย่าวนาน และดแูลรกัษาไดง้า่ย คุณและครอบครวัจะสามารถวา่ยน้ําไดอ้ย่างมัน่ใจวา่สระ
วา่ยน้ําของคณุนัน้สะอาดอยา่งแน่นอน 
2. ขอ้มลูจาํเพาะ  
 โหมดการจา่ยพลงังานไฟฟ้าควบคมุดว้ยระบบดจิทิลั 
การป้องกนัมอเตอร:์ IP68  กาํลงักระแสไฟฟ้าเขา้ 100 – 150 AC Volt 
ความลกึขัน้ตํ่า 0.80 เมตร / 2.6 ฟุต  50 – 60 Hertz 
ความลกึสงูสดุ 5 เมตร / 16.4 ฟุต  180 วตัต ์
  กาํลงัไฟฟ้าไหลออก -< 30 VDC 
  IP 54 

3. คาํเตือนและข้อควรระวงั  
 3.1 คาํเตือน  

 ใชอุ้ปกรณ์จา่ยไฟฟ้าทีใ่หไ้ปกบัเครือ่งในตอนแรกเทา่นัน้ 
 เตา้เสยีบไฟฟ้าจะตอ้งไดร้บัการปกป้องโดยเครือ่งตดัวงจรไฟฟ้าเมือ่กระแสรัว่ลงดนิ (Ground Fault Circuit 

Interrupter: GFI) หรอืเครือ่งตดัไฟเมือ่มกีระแสรัว่ลงดนิ (Earth Leakage Interrupter: ELI) 
 เกบ็อุปกรณ์จา่ยไฟฟ้าใหอ้ยูห่่างจากแหลง่น้ําน่ิง 
 ตาํแหน่งของอุปกรณ์จา่ยไฟฟ้าจะตอ้งอยู่หา่งจากขอบสระอยา่งน้อย 3.5 ม. หรอื 12 ฟุต 
 หา้มลงไปในสระวา่ยน้ําขณะทีเ่ครือ่งกาํลงัทาํความสะอาดสระ 
 ถอดปลัก๊อุปกรณ์จา่ยไฟฟ้าก่อนทาํการซ่อมบาํรงุ 

 3.2 ข้อควรระวงั  
เมือ่ไม่ใชง้าน เกบ็เครือ่งทาํความสะอาดสระวา่ยน้ําไวบ้นแคดดีซ้ึง่จะตอ้งวางไวใ้นทีร่ม่  
ใชเ้ครือ่งทาํความสะอาดสระวา่ยน้ําในสภาวะต่อไปนี้เทา่นัน้ 
คลอรนี สงูสดุ 4 ppm 
pH 7.0 – 7.8 
อุณหภมู ิ 6 – 34 °C / 43-93 °F 
NaCl สงูสดุ = 5000 ppm 

 
 



4. ส่วนประกอบของเคร ือ่งทาํความสะอาดสระว่ายนํ้า  

Dolphin M400 / M500 

 

รโีมทคอนโทรล - เฉพาะรุน่ M500 เทา่นัน้ 

 

แปรง 

 

แปรงผสม 
แปรงไต่ทกุพืน้ผวิ เหมาะสาํหรบัพืน้ผวิ
สระวา่ยน้ําสว่นใหญ่  

แปรงมหศัจรรย ์(Wonder brush) 
สาํหรบัพืน้เซรามกิเรยีบ 

ระบบกรอง 

 

คารท์รดิจพ์รอ้มตวักรองชนดิตาขา่ย 
(X4)  

ตวักรองละเอยีดพเิศษ (X4)  
(ตวัเลอืกเสรมิ) 

เครือ่งจ่ายไฟ - ตวัเลอืก 
พืน้ฐาน 

 
 

ระดบัสงู 

 

แคดดี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. การใช้เคร ือ่งทาํความสะอาดสระว่ายนํ้า  

เครือ่งทาํความสะอาดสระวา่ยน้ําใชง้านไดง้า่ย เพยีงนําลงไปในสระและตรวจใหแ้น่ใจวา่เครือ่งนี้แตะกบัพืน้
สระอยา่งถกูตอ้ง จากนัน้เปิดเครือ่งแลว้เครือ่งกจ็ะทาํงาน 

 5.1 การติดต ัง้  

กอ่นใชเ้ครือ่งทาํความสะอาดสระเป็นครัง้แรก ใหด้าํเนนิการดงันี้ 

 

ดงึสายไฟทีม่ว้นอยูอ่อกมาแลว้ยดืใหส้ดุเพือ่ไมใ่หส้ายไฟขดงอ เครือ่งบางรุน่มาพรอ้มกบัอุปกรณ์ครอบทีท่าํ
จากพลาสตกิบรเิวณแปรงขดั ใหแ้กะพลาสตกิออกกอ่นใชง้าน 

การปรบัมมุของราวจบั 

ราวจบัของหุน่ยนตท์าํความสะอาดจะตอ้งปรบัและลอ็คไวใ้นแนวเฉยีงเพือ่ประสทิธภิาพการทาํความสะอาด
สงูสดุ มมุของราวจบัสามารถปรบัไดเ้พือ่กาํหนดความเรว็ในการเดนิของหุน่ยนตท์าํความสะอาดตาม
เสน้ระดบัน้ํา 

ในการปรบัมมุของราวจบั 

ก. กดสลกัลงและแชไ่วใ้นตาํแหน่งทีเ่หมาะสม 

ข. ปรบัราวจบัไปในตาํแหน่งทีต่อ้งการแลว้ปลอ่ยสลกัเพือ่ยดึราวจบัใหอ้ยูก่บัที ่

 

 

 

 



จดัตาํแหน่งของอุปกรณ์จ่ายไฟใหอ้ยูป่ระมาณตรงกลางตามความยาวของสระ โดยมรีะยะหา่งจากสระอยา่ง
น้อย 3.5 เมตร หรอื 12 ฟุต และสงูจากพืน้ 11 ซม. หรอื 4 นิ้ว 

 

เสยีบสายไฟเขา้กบัเตา้เสยีบจา่ยไฟโดยมรีอยบากทีค่อนเน็กเตอร ์(1) ใหต้รงกบัรอ่งในเตา้เสยีบของอุปกรณ์
จา่ยไฟแลว้หมนุตามเขม็นาฬกิา (2) จากนัน้เสยีบปลัก๊เครือ่งจา่ยไฟแลว้คงไวท้ีต่าํแหน่ง OFF 

 5.2 การนําเคร ือ่งทาํความสะอาดลงไปในสระ  

หากเครือ่งทาํความสะอาดสระวา่ยน้ําของคุณมา
พรอ้มกบัแปรงทีม่ฟีองน้ํา ใหจุ้ม่แปรงลงไปในน้ํา
และบบีใหฟ้องดดูซบัน้ําในครัง้แรกทีใ่ชง้านเครือ่ง
หรอืเมือ่แปรงนัน้แหง้ระหวา่งการใชง้าน 
ปลอ่ยเครือ่งทาํความสะอาดใหจ้มลงไปจนถงึกน้
สระ 
ตรวจใหแ้น่ใจวา่สายลอยนัน้ไมม่สีิง่กดีขวาง 
เพือ่ป้องกนัสายลอยไมใ่หพ้บังอ ใหนํ้าสายไฟลงไป
ในน้ําใหย้าวพอเพือ่ใหเ้ครือ่งทาํความสะอาดไปถงึ
จุดทีไ่กลทีส่ดุของสระได ้

 

 

 

 

 

 



  

เปิดเครือ่งจา่ยไฟ 
เครือ่งทาํความสะอาดจะทาํงานจนกวา่จะครบวงจร
การทาํความสะอาด 

 
 

5.3 การนําเครือ่งทาํความสะอาดออกจากสระ  

ปิดเครือ่งและถอดสายเครือ่งจา่ยไฟ 
ดงึสายลอยเพือ่ดงึเครือ่งทาํความสะอาดมายงัขอบ
สระ 
จบัทีร่าวจบัแลว้ยกเครือ่งทาํความสะอาดขึน้มา 

 
 

 

หา้มดงึสายไฟเพือ่ยกเครือ่งทาํความสะอาดขึน้มาจากสระ 

 

 

 

 

 



6. การดแูลรกัษาทัว่ไป 

 6.1 การทาํความสะอาดคารท์รดิจต์วักรอง 

ถอดสายเครือ่งจา่ยไฟกอ่นทาํการซ่อมบาํรงุใด ๆ  

หมายเหตุ: หา้มใหต้วักรองของคารท์รดิจแ์หง้กอ่นทาํความสะอาด 

  
เปิดฝาครอบตวักรองแล้วนําคาร์ทริดจ์ออกจากทัง้สองข้าง
ของหุน่ยนต์ทําความสะอาด 

เปิดคลิปและถอดตวักรองออก 

 

 

ทําความสะอาดตวักรองด้วยสายยางฉีดนํา้   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประกอบชิน้สว่นตวักรอง: สอด locating tab ทีด่า้นลา่งของตวักรองใหล้งในรอ่งบนโครงดา้นลา่งของ
เครือ่ง จากนัน้กดคลปิตวั “S” 

 

ตดิตัง้โครงเครือ่งดา้นลา่งเขา้กบัตวักรองอกีครัง้
ตามแผนผงัการตดิตัง้ 
 
ห้ามใช้แรงดนัตวักรองให้เข้าท่ี 

 

 6.2 การถอดชิน้สว่นและทาํความสะอาดใบพดั  

ถอดปลัก๊เครือ่งจา่ยไฟกอ่นทาํความสะอาด 
 
ถอดตวัครอบใบพดัและทาํความสะอาดรอบ ๆ ตวั
เรอืนใบพดั จากนัน้ประกอบเขา้ดงัเดมิ 
(ใชไ้ขควงหวัฟิลปิส)์ 

 
 

 

 

 

7. การใช้รีโมทคอนโทรล - เฉพาะร ุน่ M 500 เท่านัน้  



รโีมทคอนโทรลทาํงานไดส้องโหมด ไดแ้ก ่โหมดอตัโนมตัแิละโหมดควบคมุทศิทางแบบแมนนวล 

ในโหมดอตัโนมตั ิสามารถปรบัตัง้ตวัแปรต่าง ๆ ได ้

ในโหมดควบคมุทศิทางแบบแมนนวล สามารถควบคมุการเคลื่อนทีข่องหุน่ยนตไ์ด ้

 

มิเตอรร์บัสญัญาณวิทย ุ
เมือ่ไมแ่สดงเสน้สดีาํ ใหข้ยบัเขา้ใกลหุ้น่ยนตม์ากขึน้ 
มิเตอรร์ะดบัแบตเตอรี่ 
เมือ่กะพรบิ ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรี ่
ตวับง่ชี้การควบคมุแบบแมนนวล 
เมือ่กะพรบิ คณุอยูใ่นโหมดควบคุมทศิทางแบบแมนนวล 
ไอคอนรอบวงจรการทาํความสะอาด 
ไอคอนแสดงนาฬิกาถ่วงเวลา 
ไอคอนโหมดการทาํความสะอาด 
ปุ่ ม ON/OFF 
ปุ่ มเล ือกโหมดแมนนวล /อตัโนมตัิ 
ปุ่ ม Set / OK 
ลกูศรควบคมุทิศทาง 

 

โหมดควบคมุทศิทางแบบแมนนวล 

 

ปุ่ ม ON/OFF 1. กดปุ่ ม ON/OFF หน่ึงครัง้ รโีมทคอนโทรลจะ
เริม่โหมดควบคมุทศิทางแบบแมนนวล 
2. ใชล้กูศรควบคมุทศิทาง (ดรูปูขวา) เพือ่
ควบคุมการเคลือ่นทีข่องหุ่นยนตไ์ปรอบสระ 

 

ลกูศรควบคมุ
ทศิทาง 

 

 

ปุ่ มเลอืกโหมด
แมนนวล /
อตัโนมตั ิ

1. การออกจากโหมดควบคมุทศิทางแบบแมน
นวล กดปุ่ มเลอืกโหมดแมนนวล /อตัโนมตัเิพยีง
หน่ึงครัง้ 
2. หน้าจอดจิทิลัจะสวา่ง และแสดงไอคอนการ
ทาํงานสามแถวในโหมดตัง้คา่จากโรงงาน 

 

 

 

ลกูศรควบคมุ
ทศิทาง 

1. การเปลีย่นตวัแปรต่าง ๆ ใหก้ดลกูศรขึน้/ลง 
2. การเลอืกตวัแปรในการตัง้คา่ ใชล้กูศรซา้ย / 
ขวา เมือ่ไดค้า่ทีต่อ้งการแลว้ กด Set/OK 

 

ปุ่ ม Set/OK 

 

กดปุ่ มเลอืก Manual / Automatic แลว้เลอืกตวัแปรทีต่อ้งการตามตารางตอ่ไปน้ี 



 
ตวับง่ชี้รอบการทาํ
ความสะอาด 
เครือ่งหมายนี้กาํหนด
ระยะเวลาของรอบ
การทาํความสะอาด 

 
เรว็ 
รอบการทาํงาน 1.5 
ชัว่โมง 

 
มีประสิทธิภาพ 
รอบการทาํงาน 2.5 
ชัว่โมงสาํหรบัการใช้
งานทัว่ไป 
(การตัง้คา่จาก
โรงงาน) 

 
พิเศษ 
รอบการทาํงาน 3.5 
ชัว่โมง 

 

 
ตวับง่ชี้บง่ชี้นาฬิกา
ถ่วงเวลา 
สญัลกัษณ์น้ีบอกวา่
เมือ่ใดเครือ่งทาํความ
สะอาดจะเริม่ทาํงาน 
การถ่วงเวลาทาํใหส้ิง่
สกปรกตกตะกอนไป
ยงักน้สระ 

 
เริ่มทาํงานทนัที 
(การต ัง้ค่าจาก
โรงงาน) 

 
ถ่วงเวลา 1 ชัว่โมง 

 
ถ่วงเวลา 2 ชัว่โมง 

 

 
ตวับง่ชี้การทาํ
ความสะอาด 
ทาํใหคุ้ณเลอืกจาก
ตวัเลอืกต่อไปน้ี 
 

 
มาตรฐาน 
ทาํความสะอาดพืน้
และผนงั 
(การต ัง้ค่าจาก
โรงงาน) 

 
สะอาดพเิศษ 
ดดูแรงกวา่และ
เคลือ่นทีช่า้กวา่ (พืน้
และผนงั) 

 
เฉพาะพืน้ 
ทาํความสะอาดแค่
พืน้และบรเิวณทีพ่ืน้
กบัผนงับรรจบกนั 

 
ผนงัเทา่นัน้ 
ทาํความสะอาดผนงั
และเสน้ระดบัน้ํา
เทา่นัน้ 

หมายเหตุ: 

 หลงัจากผา่นไป 2 นาท ีหากไมม่กีารกดปุ่ มใด ๆ รโีมทคอนโทรลจะปิดและหุน่ยนตท์าํความสะอาด
จะทาํงานต่อไปตามการตัง้คา่กอ่นหน้านี้ 

 เมือ่ “Ultra-Clean” และ “Walls Only” ทาํงานจบรอบการทาํงานแลว้ หุน่ยนตท์าํความสะอาดจะ
กลบัไปใชก้ารตัง้คา่ตามโรงงาน 

 

 

 



8. การเกบ็รกัษานอกฤดกูาลใช้งาน 

หากท่านจะไมใ่ชหุ้่นยนต์ทาํความสะอาดเป็นเวลานาน ใหท้ําตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

 ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไมม่น้ํีาเหลอืในหุ่นยนตท์าํความสะอาด 

 ทาํความสะอาดตวักรองของคารท์รดิจใ์หด้แีลว้สอดเขา้ทีด่งัเดมิ 

 มว้นสายไฟเพือ่ไม่ใหส้ายงอ จากนัน้เกบ็ไวบ้นแคดดี ้

 เกบ็หุ่นยนตทํ์าความสะอาด โดยตัง้ตรงไวบ้นแคดดีใ้นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการป้องกนัทีด่ ีหา่งจากแสงแดดโดยตรง ฝน หรอืหมิะ 
และอุณหภูมใินช่วง 5 – 45 องศาเซลเซยีส หรอื 41 – 113 องศาฟาเรนไฮต ์

9. การแก้ปัญหา  

ก่อนตดิต่อผูจ้ดัจาํหน่าย Dolphin โปรดอ่านคาํแนะนําต่อไปน้ี 

อาการผิดปกติ การแก้ไข 
สายไฟบดิหรอืสายไฟพนักนั ตรวจหาสิง่กดีขวางในสระ 

ดงึสายไฟทีย่าวเกนิออกจากสระ 
ตรวจใหแ้น่ใจวา่ตวักรองของคารท์รดิจส์ะอาด 

เครือ่ง Dolphin เคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมหรอื
เดนิทางไมท่ัว่สระ 

ตรวจหาสิง่แปลกปลอมในชิน้สว่นทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นที ่
ตรวจใหแ้น่ใจวา่ตวักรองของคารท์รดิจส์ะอาดและตดิตัง้อยา่งเหมาะสม ประตขูอง
ตวักรองจะตอ้งปิด 
ตรวจใหแ้น่ใจวา่มสีายยาวเพยีงพอเพือ่ใหเ้คลื่อนทีไ่ดท้ัว่สระ 
ก่อนใชเ้ครือ่ง Dolphin ในตน้ฤดกูาล ควรขดัสาหรา่ยออกจากพืน้และผนงัของสระ 

เครือ่ง Dolphin ไมเ่ดนิทางแนวขา้งบนผนงั ปรบัมมุแนวเฉียงของราวจบั 
เครือ่ง Dolphin ไมปี่นผนงั ตรวจใหแ้น่ใจวา่ตวักรองของคารท์รดิจส์ะอาด 
 ก่อนใชเ้ครือ่ง Dolphin ในตน้ฤดกูาล ใหใ้ชต้วักรองแบบตาขา่ย 
 ตรวจวา่แปรงเหมาะสมสาํหรบัสารเคลอืบผวิของสระ หากจาํเป็นใหเ้ปลีย่นแปรง

ใหม ่
 หากแปรงผา่นการใชง้านจนเก่า ใหเ้ปลีย่นแปรงใหม ่
 ตรวจสอบวา่พืน้ทีใ่บพดัสะอาด 
 ตรวจสอบวา่รโีมทคอนโทรลไดร้บัการตัง้คา่ใหปี้น - เฉพาะรุน่ M500 เท่านัน้ 
เครือ่ง Dolphin ไม่จมน้ํา ตรวจใหแ้น่ใจวา่แปรงมหศัจรรย ์(Wonder brush) หรอืแปรงรวมจมอยูใ่นน้ํา 
เครือ่ง Dolphin พน้จากกําแพงทีเ่สน้ระดบั
น้ํา 

หาก เครือ่ง Dolphin ปีนสงูเกนิไป ใหป้รกึษาผูจ้ดัจาํหน่าย 

รโีมทคอนโทรลไมทํ่างาน – เฉพาะรุน่ 
M500 เท่านัน้ 

ตรวจวา่แบตเตอรีจ่ะตอ้งเปลีย่นหรอืไม ่

มอเตอรไ์มทํ่างาน ตรวจสอบวา่ใบพดัถกูกดีขวางหรอืไม ่
 ตรวจสอบวา่ระบบขบัเคลือ่นไม่ถกูกดีขวาง 
 ปัญหาดา้นไฟฟ้า (การจ่ายไฟ) ตรวจสอบแหล่งจา่ยไฟ 

หากแหล่งจ่ายไฟปกตดิ ีกรณุาตดิต่อผูจ้ดัจาํหน่าย 

สาํหรบัการแกปั้ญหาอื่น ๆ โปรดศกึษาทีเ่วบ็ไซตข์องเราที ่www.maytronics.com  


