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1. คาํแนะนาํดานความปลอดภยัทีส่าํคญั 

อานและปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมด 

โปรดปฏบิัตติามคาํเตือนตอไปนีอ้ยางเครงครดั: 

นําหุนยนตทําความสะอาดสระวายนํ้าออกจากสระกอนอนุญาตใหคน
ลงสระ 

เมื่อตรวจสอบหุนยนตทําความสะอาดสระวายนํ้า ใหถอดแหลงจายไฟ
หลักกอน 

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเด็กพยายามเขาใกลหุนยนตทําความสะอาด
สระวายนํ้าขณะที่เคร่ืองกําลงัทํางาน 

เก็บหุนยนตทําความสะอาดสระวายนํ้าใหพนมือเด็ก หรือบุคคลท่ีมี
ความสามารถทางรางกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจบกพรอง หรือขาด
ประสบการณและความรู เวนแตวาบคุคลเหลาน้ันอยูภายใตการดูแลหรือมี
ผูแนะนํา 

ตองใชเฉพาะสายไฟของแทเสมอ ในกรณทีี่จําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยง
อันตราย หุนยนตทาํความสะอาดสระวายนํ้าควรเปล่ียนโดยชางเทคนิคที่
ไดรับการรับรอง 

อุปกรณตองเช่ือมตอกับวงจรที่ไดรับการปองกนัโดยเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาร่ัวลงดินเทาน้ัน (GFCI) เครื่องน้ีควรไดรับการทดสอบเปน

ประจํา ในการทดสอบ ใหกดปุม test เคร่ืองจะทําการตัดไฟ และกดปุม 
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reset ไฟจะกลับคืนมา ถาเคร่ือง GFCI ไมสามารถดําเนินการดังน้ี แสดง

วาเคร่ืองมีขอบกพรอง หากเคร่ือง GFCI ตัดไฟที่จายไปยังชุดจายไฟโดย
ไมไดกดปุมทดสอบ แสดงวาอาจมีกระแสกราวดไหล ซึ่งบงบอกถึงความ
เปนไปไดที่จะเกิดไฟฟาช็อต หามใชชุดจายไฟ ใหถอดชุดจายไฟและ
ติดตอผูผลิตเพ่ือขอความชวยเหลือ  

เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟฟาช็อต ใหเปลี่ยนสายไฟที่เสียหายทันที 
หามใชปลั๊กพวงเพ่ือเช่ือมตอกับอุปกรณแหลงจายไฟ หรือหาท่ีไวเตาเสียบ
ที่เหมาะสม 

 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาขอควรระวงัตอไปนีไ้ดถกูดําเนนิการ: 

เฉพาะผูปฏิบัติงานที่ไดรับการฝกอบรมเทาน้ันที่ควรใชหุนยนตทาํ
ความสะอาดสระวายนํ้า 

ผูปฏิบัติงานควรนาํมือใหหางจากกลไกสายพานขับ 

ระหวางการใชงาน จัดตําแหนงแคดด้ีและแหลงจายไฟอยางนอย 3 ม. 
/ 9.6 ฟุตจากขอบสระ  

เพ่ือการปองกันไฟฟาช็อตทีอ่าจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ควรวางชุด
จายไฟเหนือพ้ืนดินอยางนอย 11 ซม. / 4 น้ิว 

เมื่อยกหุนยนตทาํความสะอาดสระวายนํ้าใหระมัดระวังเพ่ือปองกันการ
บาดเจ็บที่หลัง 
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อยาฝงสายไฟ – ใหหาที่ไวสายไฟเพ่ือลดผลกระทบจากเครื่องตัดหญา 
เครื่องตัดแตงกิ่งไม และอุปกรณอื่น ๆ 

หุนยนตน้ีใชกับสระวายนํ้าที่ทกีารติดต้ังถาวร หามใชกับสระวายนํ้าที่
เก็บได สระวายนํ้าที่มีการติดต้ังถาวรคือสระที่ถูกสรางขึน้บนพ้ืนดินหรือใน
อาคาร ซึง่ไมสามารถถอดประกอบไดงายสําหรับการเก็บและประกอบกลับ
เขาที่เดิมเพ่ือความสมบูรณ 

บนัทกึคาํแนะนาํเหลานี ้

2. คาํแถลงการณของคณะกรรมการกลางการกบัดูแลกจิการสือ่สาร 
(FCC) 

หมายเหต:ุ อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวา สอดคลองกับขอจํากัด

สําหรับอปุกรณดิจิทัลคลาส B ตามสวนที่ 15 ของกฎ FCC ขอจํากัดเหลาน้ี
ถูกออกแบบมาเพ่ือใหการปองกันทีเ่หมาะสมตอเหตุขัดของที่เปนอันตราย
ในการติดต้ังที่อยูอาศัย อุปกรณน้ีสรางประโยชนและสามารถแผพลังงาน
คล่ืนความถี่วทิยุและหากไมไดติดต้ังและใชงานตามคาํแนะนําอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการส่ือสารทางวทิยุ อยางไรก็
ตามไมมีการรับประกันวาการรบกวนจะไมเกิดขึ้นเฉพาะในการติดต้ัง หาก
อุปกรณน้ีกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุ
หรือโทรทัศน ซึ่งสามารถทราบไดโดยการปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนํา
ใหผูใชพยายามแกไขสัญญาณรบกวนโดยใชวิธีอยางนอยหนึ่งวิธี
ดังตอไปนี้: 

- ปรับทิศทางหรือยายตําแหนงเสาอากาศรับ 
- เพ่ิมระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับ 
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- เช่ือมตออุปกรณเขากับเตาเสียบในวงจรที่ตางจากที่เคร่ืองรับ
เช่ือมตออยู 

- ปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือชางเทคนิควิทยุ / โทรทัศนที่มี
ประสบการณเพ่ือขอความชวยเหลือ 

การเปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณน้ีโดยไมไดรับการอนุมัติจากฝายที่
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามขอกําหนด (Maytronics Ltd. ) อาจทําให
สิทธ์ิในการใชงานอุปกรณของผูใชเปนโมฆะ 

3. ขอมลูจาํเพาะและสภาพน้าํ 

• การปองกันมอเตอร: IP 68 

• ความลกึตํ่าสุด: 0.40 ม. / 1.3 ฟุต 

• ความลกึสูงสุด: 7 ม. / 22.96 ฟุต 

แหลงจายไฟ 

• อินพุต - 100-250 AC โวลต 

• 50-60 เฮิรตซ 

• เอาตพุต - <30 VDC 

• IP 54 
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ใชหุนยนตความสะอาดสระวายน้าํในสภาพน้าํตอไปน้ีเทานั้น: 

คลอรีน สูงสุดที่ 4 ppm 

pH 7.0-7.8 
อุณหภูม ิ 6o-38oC / 43o-95oF 

เกลือกแกง (NaCl) สูงสุด = 5000 ppm 

 

4. คาํนาํ 

คูมือสําหรับผูใชน้ีอธิบายถึงวิธีการใชงาน WAVE 200 XL และวิธีใช

คอนโซล MMI โดยคอนโซลควบคุมไมทรอนคิแมชชีนอินเทอรแอคทีฟ 

(MMI) แบบโตตอบท่ีล้าํสมยัชวยใหสามารถควบคุมหุนยนตไดเต็มรูปแบบ
และชวยกําหนดรอบเวลาการทาํงานลาชาและการสแกนทาํความสะอาดที่
หุนยนตทาํงานได นอกจากนี้ยังชวยในการวินิจฉัยฟงกชันและ
พารามิเตอรทางเทคนิคตาง ๆ ที่คอนโซลมีชุดรีโมทคอนโทรลสําหรับการ
ใชงานแบบแมนนวลและการทาํงานช่ัวคราวของการทําความสะอาด
อัตโนมัติ WAVE 200 XL ไดรับการออกแบบมาเพื่อรองรับการกาํหนดคา
สระวายนํ้าที่แตกตางกันส่ีแบบดวยกัน และเม่ือตัวแทนจําหนาย 
Maytronics กําหนดคาเหลาน้ี การกําหนดคาสระวายนํ้าก็จะถูกเก็บไวใน

หนวยความจําของ MMI การต้ังคาสระวายนํ้าเร่ิมตนแบบเฉพาะของ
หุนยนตถกูต้ังไวแลวจากโรงงาน ซึ่งสามารถรีเซ็ตไดภายหลัง 
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5. สิ่งทีบ่รรจุ 

นํารายการทั้งหมดออกจากกลองขนสงอยางระมัดระวังและตรวจสอบกับ
รายการบรรจุภณัฑ 

ส่ิงที่ควรมี:  

• เอกสารประกอบและอุปกรณเสริม 

• แคดด้ีที่ไมไดประกอบสําหรับจัดการเก็บและการพกพาอุปกรณ WAVE 

200 XL 

• คอนโซล MMI (รวมชุดรีโมทคอนโทรล) ประกอบเขากับที่จับของแคดด้ี 

• อุปกรณ WAVE 200 XL และสายลอยนํ้าที่มวนบนโรลมวนเก็บสาย
เคเบิล 

• แหลงจายไฟที่ประกอบเขากับฐานแคดด้ี 

 

6. คาํแนะนาํเพิม่เติม 

1. ติดที่จับแคดด้ีเขากับฐานแคดด้ีและยึดดวยสกรูส่ีตัวและน็อตส่ีตัวที่ใหมา 

2. ติดโรลมวนเก็บสายเคเบิลในตําแหนงที่กําหนดและยึดดวยสกรูสองตัว 

โปรดทราบวาสายเคเบิลเช่ือมตออยูระหวางแหลงจายไฟและโรลมวนเก็บ
สายเคเบิล 

3. เช่ือมตอสายส่ือสาร MMI เขากับชุดจายไฟ 

4. เช่ือมตอสายเชื่อมตอระหวางแหลงจายไฟและโรลมวนเก็บสายเคเบิล 
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7. หมายเหตุทัว่ไป 

• ในคูมือผูใชน้ีคําวา “กดเร่ิม” หมายถึงการกดปุมสีเขียวทั้งสองปุมบน
คอนโซล MMI พรอมกัน (ดูปุมที่มีเลข 2 และ 3 ในรูปดานลาง)  

• MMI มาพรอมกบัสกรีนเซฟเวอรที่จะแสดงหลังจากเวลาวาง 5 นาที กด

ปุม POOL และ HOME (ดูปุม 5 และ 6 ในรูปที่ 1) เพื่อออกจากโหมด
สกรีนเซฟเวอร 

• ตัวเลือกบางอยางในเมนู MMI (การต้ังคาโปรไฟลสระวายนํ้า) ถูกบล็อก
ดวยรหัสเพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาทีผ่ิดพลาด ลําดับรหัส
สําหรับการปลดบล็อกตัวเลอืกเหลานีคื้อ 3, 2 และ 1   

รปที่ 1 คอนโซลของไมทรอนิคสแมชชนีอนิ
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8. คาํเตือน MMI 

อุปกรณ WAVE 200 XL มีไฟ LED แจงเตือนดังตอไปนี้ 

• ตวักรอง: ไฟ LED น้ีจะสวางข้ึนเมื่อไสกรองเต็มและจําเปนตองทําความ

สะอาดเมื่อส้ินสุดรอบการทาํความสะอาด ถาไฟ LED น้ีสวางข้ึนคร่ึงรอบ ก็
ไมจําเปนตองหยุดการทาํงานในทันท ีและสามารถรอจนกวารอบจะเสร็จ
ส้ิน ไฟ LED น้ีจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเมื่อหุนยนตเร่ิมรอบใหมดวยตัวกรองที่
สะอาด 

• การแจงเตือน: ไฟ LED น้ีจะสวางข้ึนเพ่ือแสดงขอผิดพลาดที่ทําให
หุนยนตหยุดทํางาน ในกรณีเชนน้ีใหตรวจสอบหุนยนตเพ่ือหาตนตอของ
ปญหาและถาสามารถแกไขได ก็ใหหุนยนตเร่ิมทํางานอีกคร้ัง ถา
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนซ้ํา ๆ รายละเอียดของขอผิดพลาดที่เจาะจงจะแสดงบน
หนาจอ MMI ถาเกิดเหตุการณน้ีข้ึน โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ 

Maytronics ทันท ี
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9. ฟงกชนั MMI 

 

 

ในการกําหนดพารามเิตอรเครือ่ง WAVE 200 XL: 

1. เปดสวิตชแหลงจายไฟ หนาจอ MMI Wave จะแสดงในหนาตางหลัก 

2. กด Menu เพ่ือเขาสูหนาจอหลัก (รูปที่ 2) 

 

 

 

เครื่องมีหนาจอเมนูหลักสองหนาจอ ในการเขาถึงหนาจอที่สองใหกดลูกศร
เลื่อนลง  เลื่อนลงไปท่ีหนาจอเมนูหลกัที่สอง (รูปที่ 3)  

รปูที ่2 หนาจอ
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พารามเิตอรของหนาจอหลกั 

ตารางตอไปนี้มีขอมูลเก่ียวกบัพารามิเตอรเมนูหลัก: 

 

รปูที ่3 หนาจอหลักที ่2 
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10. การเลอืกรายละเอยีดสระวายน้าํเพิม่เติม 

เครื่อง WAVE 200 XL สามารถกําหนดคาสําหรับรายละเอียดงสระวายนํ้า
ไดส่ีแบบโดยตัวแทนจําหนาย โดยการตั้งคาทีก่ําหนดไวจะถูกเก็บไวใน
หนวยความจําของ MMI สวนน้ีอธิบายถึงวิธีการเลือกการต้ังคาสระวายนํ้า
เพ่ิมเติม 

ในการเพ่ิมการกาํหนดคาสระวายน้าํใหม: 

1. ไปที่หนาจอ Wave คําวา Pool A จะแสดงเปนการต้ังคาที่กําหนดไวใน
ปจจุบันดังแสดงในรูปที่ 4 

2. กด Pool A เพ่ือเขาสูหนาจอ Pool Profile จากนั้นหนาจอ Pool Profile 
จะปรากฏข้ึน (รูปที ่5) 

 พารามเิตอรของหนาจอหลกัทีส่อง 
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3. เลือกหน่ึงในรายละเอียดสระวายนํ้าเพ่ิมเติม (Pool B Pool C หรือ Pool 

D) แลวกดเลือก แลวหนาจอ Wave จะแสดงโดยอัตโนมัติพรอมกับ
รายละเอียดที่เลือก 

 

  

 รปูที ่4 หนาจอ Wave แสดง Pool A เปนคาเริม่ตน 
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11. การตั้งคา 

เครื่อง WAVE 200 XL ควบคุมจากคอนโซล MMI การกําหนดคาสระวาย
นํ้าที่แตกตางกันส่ีแบบสามารถกําหนดและจัดเก็บไวในหนวยความจําของ 
MMI โดยสามารถปรับแตงการตั้งคาใหตรงกบัประเภทของสระวายนํ้า (A, 

B, C, D) ที่ตองการทาํความสะอาด 

หมายเหตุ: การกําหนดคารายละเอียดสระวายนํ้าเพ่ิมเติมสามารถทําได
โดยชางเทคนิค WAVE ท่ีมาจาก Maytronics เทาน้ัน ในกรณทีีไ่ดรับ

อนุญาตสําหรับการกําหนดคา - เลือกสระวานํ้าที่ตองการต้ังโปรแกรม (A, 

B, C, D) (รูปที่ 6) 

 

  

  รปูที ่5 หนาจอ Pool Profile 
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การกาํหนดคารายละเอยีดสระวาย

รปูที ่6 การกาํหนดคารายละเอยีดสระวาย
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12. การใชงานในแตละวนั 

ในการใชงานเคร่ือง WAVE 200 XL: 

1. บน MMI ใหกดปุม POOL หุนยนตจะเร่ิมเคล่ือนทีไ่ปที่สระวายนํ้าใน
ขณะที่ดึงสายเคเบ้ิลที่ลอยนํ้าแลวปอนและวางตําแหนงตัวเองบนพ้ืนของ
สระวายนํ้า โดยตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองต้ังตรงในแนวต้ังกับผนังของ
จุดเริ่มตนและมุมจากผนังนอยกวา 45° 

2. รอใหหนาจอ WAVE 200 XL ปรากฏขึ้น กด Start (กดปุมสีเขียวสอง
ปุมพรอมกัน) การทําความสะอาดก็จะเร่ิมข้ึน 

3. หากตองการหยุดเซสชันการทาํความสะอาดเม่ือใด ใหกดปุมสีเทาสอง
ปุมบนคอนโซล MMI พรอมกัน (ดูปุมที่มีเลข 1 และ 4 ในรูปหนา 5) 

4. กดปุม HOME หุนยนตจะเร่ิมเคลื่อนทีไ่ปในทิศทางของสายเคเบิลที่ลอย
อยู มวนสายที่ลอยนํ้าบนโรลมวนเก็บสายเคเบิลใหเรียบรอยโดยใชดามจับ
โรลมวนเก็บสายเคเบิล จับสายเคเบิลที่ลอยน้ําแลวคอย ๆ ดึงหุนยนตข้ึน
และเขาหาแคดด้ี เม่ือมาถึงดานขางของสระวายนํ้าใหดึงสายเบา ๆ จนดาม
จับสายลอยนํ้าโผลข้ึนมา จับดามจับแลวดึงหุนยนตข้ึนจากน้าํ หุนยนตก็จะ
ปดโดยอัตโนมัติ 

5. สามารถใชรโีมทคอนโทรลเพ่ือขับ WAVE 200 XL ไปยังแคดด้ี ใน
กรณีอยูนอกสระวายนํ้า หามดึงหุนยนตเขาหาแคดด้ีโดยการมวนสายลอย
นํ้าข้ึนดวยดามจับโรลสายเคเบิล 

6. ทําความสะอาดแผนกรองตามตองการ เมื่อ MMI แสดง Filter Full ก็
ควรทําความสะอาดกอนการทาํงานรอบถัดไป 
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หมายเหตุ: ไมจําเปนตองหยุดเครื่อง WAVE 200 XL ระหวางรอบเม่ือไฟ
แสดงสถานะตัวกรองเต็มปรากฏข้ึน คอยทาํความสะอาดตัวกรองกอนรอบ
ถัดไป 

7. กอนรอบการทาํงานแตละรอบใหทาํความสะอาดตัวหุนยนต บริเวณ
แปรงและบริเวณสายพานขับและกําจัดสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ เชน  ยางรดั
ผม ผม ฯลฯ 

8. ทําความสะอาดบริเวณใบพัดสัปดาหละคร้ัง 

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดแหลงจายไฟและถอดปลั๊กกอนการทาํความ
สะอาด 

• ถอดสกรูส่ีตัวที่ยดึฝาครอบใบพัดออกโดยใชไขควงเบอร 2 ของ Philips 

• เปดและถอดฝาครอบใบพัด 

• นําส่ิงแปลกปลอมออกจากใบพัด 

• ปดฝาของใบพัดและเปลี่ยนสกรูยึดส่ีตัว 

9. ตรวจสอบใหแนใจวาสายลอยน้าํไมพันกันเพ่ือใหมวนข้ึนไดงาย 

ขอสาํคญั: ทกุ ๆ สองหรือสามคร้ังในการทาํความสะอาดใหถอดสายลอย
นํ้าออกจากการเช่ือมตอดานในของโรล คลายสายท้ังหมดและจัดเรียงใหม
บนโรลตามสมควร 

10. ขอความเตือนใหดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกันจะปรากฏบน
หนาจอ MMI เมื่อเกิดปญหา และจําเปนที่จะตองดําเนินการบริการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันอยางทันที กรณุาติดตอตัวแทนจําหนาย ความ
ลมเหลวในการใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันจะทําใหการรับประกันเปน
โมฆะ 
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13. การใชหนวยรโีมทคอนโทรล 

ชุดรีโมทคอนโทรลชวยใหสามารถควบคุมเคร่ือง WAVE 200 XL ไดดวย
ตนเองเพ่ือทาํความสะอาดจุดที่ยากตอการเขาถึงหรือทีท่ี่มองถูกขามไปใน
ระหวางรอบการทาํความสะอาดปกติ 

รีโมทคอนโทรลใชกับแบตเตอร่ีอัลคาไลน LR03 1.5V AAA เทาน้ัน หาม
ชารจแบตเตอร่ีที่ไมสามารถชารจใหมได หามใสแบตเตอร่ีเกาผสมใหม ใส
แบตเตอรี่ในข้ัวทีถู่กตอง และตองถอดแบตเตอรี่ทีห่มดแลวออกจากเคร่ือง
และกําจัดอยางปลอดภัย ถาตองการจัดเก็บเครื่องใชไฟฟาโดยไมมีใชงาน
เปนเวลานานตองภอดแบตเตอร่ีออก หามไมใหข้ัวจายไฟฟาลัดวงจร 

ในการใชรโีมทคอนโทรล: 

1. กด Start บน MMI เพ่ือเริ่มการทาํงานอัตโนมัติของเคร่ือง WAVE 200 

XL 

2. กดปุมเปด / ปดเพ่ือเปดใชงานรีโมทคอนโทรล 

3. กดปุมไปขางหนาหรือไปชางหลงัเพ่ือเคล่ือนยายเคร่ือง WAVE 200 

XL ไปขางหนาหรือถอยหลงัดวยความเร็วที่เร็วข้ึน 

4. กดปุมไปขางหนาหรือไปชางหลงัอีกคร้ังเพ่ือเคล่ือนยายเคร่ือง WAVE 

200 XL ไปขางหนาหรือถอยหลังดวยความเร็วในการทําความสะอาดปกติ 

5. ในการหยุดเครือ่ง WAVE 200 XL ใหกดปุมที่แสดงทิศทางตรงกันขาม
กับทิศทางที่หุนยนตกําลังเคลื่อนที่อยู 

6. เม่ือหุนยนตไมไดใชงาน (หยุดนิ่ง) แลวกดปุมเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา 
หุนยนตจะเลี้ยวไปทางซายหรือขวาโดยเลื่อนสายพานหน่ึงไปขางหนาและ
อีกหน่ึงสายพานถอยหลัง 
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7. หากกดปุมเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา ในขณะท่ีหุนยนตกําลังขับไป
ขางหนาหรือถอยหลังหุนยนตจะเลี้ยวซายหรอืขวาโดยหมุนสายพานเสน
เดียวและหยุดสายพานอีกขาง 

หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลใชกับแบตเตอรี่อัลคาไลน LR03 1.5V AAA 
เทานั้น หามชารจแบตเตอร่ีที่ไมสามารถชารจใหมได หามใสแบตเตอร่ีเกา
ผสมใหม ใสแบตเตอรี่ในข้ัวที่ถูกตอง และตองถอดแบตเตอรี่ทีห่มดแลว
ออกจากเครื่องและกําจัดอยางปลอดภัย ถาตองการจัดเก็บเคร่ืองใชไฟฟา
โดยไมมใีชงานเปนเวลานานตองถอดแบตเตอร่ีออก หามไมใหข้ัวจาย
ไฟฟาลัดวงจร 
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14. การทาํความสะอาดเครือ่งกรอง 

ทําความสะอาดแผนกรองเคร่ือง WAVE 200 XL ทุกคร้ังหลังการทาํความ
สะอาดดังตอไปน้ี: 

1. กดสลักที่ดานบนของเคร่ือง WAVE 200 XL เพ่ือเปดฝาดานบน 

2. ถอดตัวกรองออกจากหุนยนตและแยกช้ินสวน (เกลียวไซโคลนและตลับ
กรองละเอียด) 

3. ลางไสกรองละเอียดดวยแรงดันน้ําจากดานในไปดานนอก 

4. ลางเกลียวไซโคลนและถวยกรอง 

5. นําชิ้นสวนกรองทั้งหมดกลับไปทีถ่วยกรองและใสถวยกลับเขาไปใน
เครื่อง WAVE 200 XL 

6. หุนยนตพรอมสําหรับการทาํความสะอาดรอบใหม 
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15. การแกไขปญหา 

ในการบันทึกไฟลลงในเมมโมร่ีสต๊ิก USB สําหรับถาชางเทคนิคตองการ 

จากหนาจอ Wave หลักใหกดปุมสีเขียวตามลําดับ - ขวาซาย - ขวา – 
ซายและทําตามคําแนะนําที่แสดงบนหนาจอ 
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