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1. คําเตือนและคําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญ
1.1 คําเตือนที่สําคัญ
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การทํางาน และการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย เจ้าของและ/
หรือผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้ควรมีข้อมูลนี้ ในการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนี้ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําเบื้องต้นด้านความ
ปลอดภัยเสมอ การไม่ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําด้านความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บและ/
หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้
หน่วยควบคุมมีส่วนประกอบที่ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า จึงอาจมีอันตรายจากไฟช็อตเมื่อเปิด หากสายไฟชํารุด ควรให้
ผู้ผลิต ตัวแทน หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายๆ กันมาเปลี่ยนให้เพื่อป้องกันอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้ควรติดตั้งตามกฎการเดิน
สายไฟ AS/NZS 3000 ควรติดตั้งนอกพื้นที่สระน้ํา กรุณาติดต่อ บริษัท พูลแอนด์สปา โปรดักส์ จํากัด ทางหมายเลขโทรศัพท์
0-2738-5088-99 เพื่อขอความช่วยเหลือ
1.2 คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ห้ามให้เด็กเล็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้เว้นแต่กรณีที่เด็กได้รับการฝึกโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของเด็กและบุคคลดังกล่าวรู้จักความสามารถของเด็กในการใช้อุปกรณ์นี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือ
อุบัติภัย การซ่อมแซมอุปกรณ์จะต้องดําเนินการโดยช่างบริการสระน้ํามืออาชีพที่มีความชํานาญเท่านั้น
การผสมกับน้ํา ให้เทกรดลงไปในน้ําเท่านั้น ห้ามเทน้ําลงไปในกรดเป็นอันขาด
ห้ามเสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้หากกล่องเปียก
อาจเกิดการสะสมก๊าซได้หากเดินสายไฟไม่เหมาะสม: เพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ เครื่องควบคุมได้รับการออกแบบมาให้
OXI Cell และ ION Rods รับพลังงานก็ต่อเมื่อปั๊มทํางาน มิฉะนั้นแล้ว อาจเกิดการสะสมก๊าซได้ หากไม่ได้ติดตั้งสายไฟของปั๊ม
ไว้กับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ (ช่องระบายของปั๊ม) ที่เครื่องควบคุม ผู้ติดตั้งระบบจะต้องแน่ใจว่า OXI Cell และ ION Rods
ไม่ได้รับพลังงานเมื่อปั๊มปิดอยู่หรือน้ําไม่ไหลผ่านเครื่อง

2. คําอธิบายโดยสรุป
ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อระบบน้ําจืด NKD1 กรุณาอ่านคู่มือจนจบก่อนติดตั้งเครื่องใหม่นี้ ระบบของคุณจะต้องได้รับ
การติดตั้งและทํางานตามที่ระบุไว้เท่านั้น
แม้เราจะพยายามสุดความสามารถเพื่อให้ข้อมูลในคู่มือฉบับนี้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่เราจะไม่รับผิดในกรณีเกิดความ
ผิดพลาดหรือการละเว้นการปฏิบัติตามคําแนะนํา บริษัท Naked Pools สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะสําหรับ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในนี้ไม่ว่าเวลาใดโดยมิได้รับการแจ้งล่วงหน้า
ระบบน้ําจืด NKD1 ของคุณเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง มีการบํารุงรักษาน้อยกว่าเครื่องฆ่าเชื้อทั่วไปอย่างมาก
ระบบฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ําและสปาแบบไฮบริดนี้ใช้ส่วนผสมระหว่างการแตกประจุทองแดงแลเงิน รวมทั้งออกซิเดชันที่บําบัด
และผลิตน้ําจืด ระบบนี้ผลิตเกลือ/ระดับแร่ธาตุต่ํากว่าเครื่องเกลืออื่น ๆ มากถึง 70% ทําให้มีการผลิตคลอรีนต่ําเป็นสถิติ
โปรดทราบว่าระบบน้ําจืด NKD1 ไม่ได้รับออกแบบในการบํารุงรักษาสระว่ายน้ําด้วยสารเคมีและทําให้มีความสมดุลด้าน
สารเคมี เราแนะนําให้มีการทดสอบน้ําและทดสอบทองแดงอยู่เป็นประจํา ทําความสมดุลและแก้ไขหากจําเป็นต้องคงระดับ
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ความสมดุ ล ที่แนะนํ าสําหรั บสระน้ํ าของคุ ณ นี่เป็นสิ่ งสําคัญ ในการบํ ารุ งรัก ษาให้ ส มบูร ณ์ แ ละทํ าให้ แ น่ ใ จว่ าสระของคุ ณ
จะไม่เกิดปัญหา
ในระบบน้ําจืดของ Naked Pools มีแบบผลิตภัณฑ์แบบเดียว
NKD1 ได้รับการออกแบบสําหรับการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพสําหรับน้ําปริมาตรสูงถึง 100,000 ลิตร เทคโนโลยีทําความ
สะอาดในตัวเองทําให้สภาพขั้ว (polarity) ของแผ่น OXI Cell เปลี่ยนทิศทางทุก ๆ 4-16 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ)
ระยะเวลาในการเปลี่ยนกลับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดูหัวข้อการทําความสะอาดเซลล์ การเปลี่ยนสภาพขั้วทําให้แคลเซียม
หลุดออกและทําให้แผ่น OXI สะอาด โปรดทราบว่าอาจจําเป็นต้องทําความสะอาดแผ่น OXI อยู่เป็นครั้งคราว แท่ง ION Rods
เปลี่ยนทิศทางทุก ๆ 3 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสึกหรอเท่าเทียมกันทุกด้าน โปรดทราบว่าแท่ง ION Rods เป็นชิ้นส่วนที่ใช้
แล้วทิ้ง จึงต้องเปลี่ยนอยู่เป็นครั้งคราว (ปกติทุก ๆ 2 ปี) ขึ้นอยู่กับขนาดของสระว่ายน้ํา
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.naked-pools.com
ขอบคุณอีกครัง้ ที่เลือกระบบน้ําจืด NKD 1
เราหวังว่าคุณจะว่ายน้ําอย่างมีความสุขในสระน้ําจืดเป็นเวลาหลายปี

2.1 ข้อเสนอแนะและคําแนะนําที่มีประโยชน์
 อ่านคู่มือและเก็บคู่มือให้ดี
 ใช้งานอุปกรณ์ในโหมดแมนนวลเมื่อมีคนใช้งานในสระจํานวนมากเพื่อให้มีการหมุนเวียนน้ําเพียงพอ
 รักษาระดับทองแดงให้อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.4 ppm ตลอดเวลา
ค่า pH จะต้องปรับให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องเพื่อให้อ่านค่าได้แม่นยํา ดูหัวข้อที่ 8.3 ค่า pH
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.naked-pools.com
ห้ามใช้สารปรับสภาพน้ํา (กรด cyanuric)
ห้ามใช้สารประกอบโบรมีน
ห้ามใช้สารที่ทําให้การจับกลุ่มของผงที่ทําจากอลูมิเนียม
ห้ามใช้โซดาไฟ (sodium carbonate)
ห้ามใช้คลอรีนเกล็ด
ห้ามใช้สื่อกรอง zeolite
 รักษาระดับของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ํา (TDS) ให้อยู่ระหว่าง 800 – 1000 ppm เพื่อให้เครื่องทํางานได้
มีประสิทธิภาพที่สุดและประสบการณ์ในสระน้ําจืดที่สมบูรณ์
 ลดรอบการทํางานเมื่ออุณหภูมิลดลง ดูหัวข้อที่ 6.7 โหมดฤดูหนาว (Winter Mode)
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2.2 ส่วนประกอบ

เครื่องควบคุม

ออกซิไดเซอร์, ไอโอไนเซอร์,
ตัวเซลล์พร้อมท่อส่งรวม

เกลียวลด
ขนาด 2x50/40

ฉากยึดกําแพง

ปลั๊กติดผนังเขียว
พร้อมสกรู 2 ชุด

แผ่นทดสอบน้ํา

อุปกรณ์ทดสอบ

คู่มือการติดตั้งและการ
ทํางาน
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2.3 อุปกรณ์ที่จําเป็น
อุปกรณ์พื้นฐานต่อท่อ PVC
รองพื้น PVC

สว่าน 6 มม.

เลื่อยตัด

ไขควงหัวฟิลิปส์เบอร์ 2

3. การเตรียมสระ
ก่อนใช้ระบบน้ําจืด NKD1 กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้
 ตรวจสอบระดับ TDS ก่อนเริ่มใช้ระบบ
 ระดับ TDS ที่เหมาะสมอยู่ที่ 800 – 1000 ppm และห้ามเกิน 1200 ppm
 สําหรับการติดตั้งใหม่ทุกครั้ง กรุณาขอคําแนะนําจากผู้ก่อสร้างสระก่อนเติมเกลือหรือแร่ธาตุเนื่องจากพื้นผิวบาง
ประเภทไม่จําเป็นต้องเติมเมื่อก่อสร้างเสร็จในตอนแรกแล้ว
 ห้ามเติมเกลือ/แร่ธาตุลงไปยังกล่องสกิมเมอร์โดยตรง เกลือหรือแร่ธาตุที่มีความเข้มข้นสูงจะผ่านตัวกรองเข้าไปยัง
ปั๊มและอุปกรณ์อื่น ๆ ในสระและอาจก่อความเสียหายได้
คําแนะนําที่มีประโยชน์
 ระบบนี้สามารถทํางานได้ด้ ว ยแร่ธ าตุ /เกลือ แมกนี เซีย มคลอไรด์ได้ และคุณควรเผื่อสําหรับเกลือชนิดเหล่ า นี้ ไ ว้
ประมาณ 20 – 30%

 เกลื อ และแร่ ธ าตุ ค วรจะเติ ม เข้ า ไปที่ ฝั่ ง ตื่ น ของสระเสมอแล้ ว ปล่ อ ยให้ ล ะลาย ห้ า มให้ เ กลื อ สั ม ผั ส กั บ พื้ น สระ
เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวสระ ใช้แปรงขัดสระเพื่อผสมเกลือเข้ากับน้ํา
 การเปิดใช้งานปั๊มจะช่วยผสมน้ําและละลายเกลือ/แร่ธาตุได้ดีขึ้น
เมื่อนําน้ําจากสระไปยังร้านบริการสระน้ําเพื่อทําการทดสอบ กรุณานําบัตรระบบ NKD1 ที่อัดเป็นชั้นและปิดอยู่เพื่อให้
แน่ใจว่าน้ําได้รับการทดสอบอย่างถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยํา ดูหัวข้อคําแนะนําที่มีประโยชน์ข้อ 8.0 คุณสมบัติทางเคมี
ของน้ํา
 สารเคมีที่จําเป็นสําหรับสระเพียงอย่างเดียว คือ สารที่ทําให้เกิดความสมดุลของน้ํา
 ควรให้ระดับทองแดงอยู่ที่ 0.2 – 0.4 ppm เพื่อฆ่าเชื้อน้ําให้สะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการเปิดเครื่องใช้งาน
เป็นครั้งแรก ระบบจะยอมให้น้ําจากสระเข้ามา ที่ทําเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่ารอบการทํางานของระบบและระดับทั้งหมด
ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง
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4. การติดตั้งระบบ NKD1
4.1 แผนผังการติดตั้ง

เครื่องควบคุม (ต้องอยู่ในที่ระบายได้

คําเตือน: ห้ามเสียบปลั๊กหากกล่องเปียก
OXI และ ION CELL
ตัว
ไฟฟ้า
ปั๊ม

จากกล่อง
สกิมเมอร์

กลับไปยัง

4.2 การติดตั้งเครื่องควบคุม

 เครื่องควบคุม NKD1 มีมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ําของเครื่องจักรของ IP23 ทําให้เครื่องนี้สามารถ
ติดตั้งภายนอกอาคารได้ มีกฎกําหนดไว้ว่าเครื่องควบคุมจะต้องติดตั้งนอกพื้นที่สระ เครื่องควบคุมจะต้องติดตั้งตามกฎ
การเดินสายไฟ AS/NZ 3000
 เครื่องควบคุมควรติดตั้งในตําแหน่งที่ระบายอากาศได้ดี ควรอยู่ห่างจากแสงแดดและน้ําฝนเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน และอยู่เหนือพื้นอย่างน้อย 1 เมตรเพื่อป้องกันมิให้น้ําไหลเข้า
 เครื่องควบคุมจะต้องไม่เก็บไว้ใกล้กับสารเคมี ปุ๋ย หรือในพื้นที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายซึ่งมีสารเคมีในลักษณะดังกล่าว
เนื่องจากควันจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในของเครื่องควบคุมและอาจทําให้การ
รับประกันเป็นโมฆะ
 เมื่อติดตั้งเครื่องควบคุมไว้บนเสา แนะนําให้ติดตั้งไว้บนแผงเรียบ ๆ อย่างน้อยจะต้องมีขนาดเท่ากันเพื่อทําหน้าที่เป็น
แผ่นรองกันน้ํา
 ติดตั้งเครื่องควบคุมไว้กับฉากยึดกําแพง ปลั๊กเขียน และสกรูที่จัดให้ไว้
เครื่องควบคุมไม่ควรติดตั้งห่างจากเซลล์ 1.5 เมตรเพื่อให้ง่ายแก่การใช้งาน
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4.3 การติดตั้ง OXI/ตัวเซลล์ (Housing)
 ติดตั้งตัวเซลล์เป็นแนวนอนในแนวท่อไหลกลับไปยังสระ (ใช้เกลียวลดขนาดที่จัดมาพร้อมกับชุดหากเป็นท่อ PVC
ขนาด 40 มม.) โดยใช้กาว PVC สําหรับแรงดันสูง ตัวเซลล์สามารถติดตั้งแบบแนวตั้งได้ แต่จะต้องมีมาตรการสําหรับ
ก๊าซที่ติดอยู่ภายใน
 ทิศทางการไหลของน้ําผ่านตัวเซลล์จะไหลไปทิศทางใดก็ได้ แต่เราไม่แนะนําให้ไหลเข้าจากฝั่ง OXI Cell และไหลออก
จากฝั่ง ION Rod ของตัวเซลล์
 ตรวจสอบว่ า O-ring สะอาด มี ก ารทาให้ มั น ด้ ว ยยางมะตอยซิ ลิ โ คน (ห้ า มใช้ เ จลลี่ ที่ ทํ า จากปิ โ ตรเลี ย ม) และ
O-ring จะต้องอยู่ภายในตัวเซลล์อย่างปลอดภัย
 ติด OXI Cell เข้าไป ตัว Locking Ring จะต้องขันแน่นด้วยมือ (ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นในการขันให้แน่น)
 เสียบปลั๊กเข้าไปฐานของเครื่องควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
4.4 การติดตั้ง ION
 ตรวจสอบว่า O-ring สะอาด มีการทาให้มันด้วยยางมะตอยซิลิโคน (ห้ามใช้เจลลี่ที่ทําจากปิโตรเลียม)
และ
O-ring จะต้องอยู่ภายในตัวเซลล์อย่างปลอดภัย
 ติด ION Rod เข้าไป ตัว Locking Ring จะต้องขันแน่นด้วยมือ (ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นในการขันให้แน่น)
 เสียบปลั๊กเข้าไปฐานของเครื่องควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
 เสียบปลั๊ก 3 หัวของเครื่องควบคุมเข้าไปยังเต้าเสียบ 10 แอมป์ชนิดป้องกันกระแสไฟรั่วที่ทนแดดทนฝนได้ จากนั้น
เสียบปลั๊กของปั๊มเข้าไปยังเต้าเสียบไฟกระแสสลับ 3 หัวที่อยู่ด้านล่างของเครื่องควบคุม
หมายเหตุ: ค่าของปั๊มจะต้องไม่เกิน 8 แอมป์ แนะนําปั๊มไม่เกิน 2HP/220V
คําเตือน
 เราไม่แนะนําให้ใช้วาล์วบริเวณท่อน้ําเข้าหรือท่อน้ําออกของตัวเซลล์ หากคุณใช้วาล์ว จะต้องแน่ใจว่าวาล์วไม่หัวตัน
(ปิดล็อก) ขณะที่ปั๊มกําลังทํางาน เป็นหน้าที่ของผู้ติดตั้งที่จะต้องแน่ใจว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการไหลในกรณีนี้
และอุปกรณ์นี้จะต้องหยุดการทํางานของปั๊มได้
 ต้องตรวจสอบเสมอว่างานเดินท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ยอมให้มีก๊าซเกิดขึ้นและสะสมในชิ้นส่วนใดในการติดตั้ง
 แนะนําให้ติดตั้งตัวเซลล์แนวนอนเพื่อสร้างกับดักก๊าซที่ทําหน้าที่ดินความปลอดภัยตามธรรมชาติ การติดตั้งในลักษณะ
อื่นอาจก่อให้เกิดการระเบิด การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากผู้ติดตั้งไม่ขับก๊าซออก ท่อระบายอากาศติดตั้ง/หล่อแบบไว้
ตามการออกแบบของตัวเซลล์มีเพื่อกําจัดการสะสมของก๊าซ แม้ว่าเราจะแนะนําอยู่เสมอว่าการติดตั้งที่ถูกต้องไม่ควร
ให้มีก๊าซเกิดขึ้นเลย
 ตัวเซลล์จะต้องติดตั้งในบริเวณท่อน้ําที่ไหลกลับมายังสระ จะต้องติดตั้งอยู่หลังจากตัวกรอง เครื่องทําความร้อนก๊าซ
เครื่องทําความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ หรือปั๊มความร้อน
 ห้ามทาของเหลวรองพื้นบริเวณตัวเซลล์ เนื่องจากไม่จําเป็นและอาจทําปฏิกิริยากับพลาสติก
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5. การเปิดใช้ระบบน้ําจืด NKD1
5.1 การเปิดเครื่อง
เมื่อเปิดระบบน้ําจืด NKD1 เป็นครั้งแรก หน้าจอด้านขวาจะแสดง
5.2 START UP CLOCK SET (การตั้งค่าเวลาในตอนเริ่มต้น)
START UP CLOCK SET มี ไ ว้ สํ า หรั บ ตั้ ง ค่ า เวลาในแต่ ล ะวั น ได้ ตั ว เลข HH จะ
กะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มเวลา ส่วนการกด [-] จะเป็นการลดเวลา
กด [OK] เพื่อบันทึกชั่วโมง HH และ MM ที่เลือกไว้
กด [<] เพื่อข้ามเมนูนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องตั้งค่าในภายหลังอยู่ดี
ตัวเลข MM จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มเวลา ส่วนการกด [-] จะเป็น
การลดเวลา
กด [OK] เพื่อบันทึกชั่วโมง HH และ MM ที่เลือกไว้
กด [<] เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
5.3 Mineral or Salt Mix (การผสมแร่ธาตุหรือเกลือ)
Mineral or Salt Mix มีไว้สําหรับกรอกชนิดแร่ธาตุที่ใช้ในสระ การกด
[+] หรือ [-] จะเป็นการเปลี่ยนจากเกลือเป็นการผสมแร่ธาตุ
เหตุผลก็เพราะการอ่านค่าเกลือสูง (ค่า TDS) มีความจําเป็นเพื่อให้แร่
ธาตุจะต้องมีค่านําไฟฟ้าเท่าเทียมกับเกลือ
กด [OK] เพื่อยืนยันการเลือก
กด [<] เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
5.4 การเปิดใช้งานครั้งแรก
เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เครื่องจะถามว่าขณะนั้นมีทองแดงอยู่ในสระ
หรือไม่ สาเหตุที่ถามก็ เพราะจะต้องเติมทองแดงลงไปในสระเพื่อให้
ระบบทํางานได้อย่างถูกต้องและฆ่าเชื้อในน้ําให้สะอาด
สําหรับการติดตั้งสระใหม่ทั้งหมด ให้กด [-] NO แล้วไปยังหัวข้อที่ 5.5
ข้อมูลสําหรับการเปิดใช้งาน กด [<] เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
หากสระมีทองแดงและกําลังใช้ระบบไอโอไนเซอร์ ให้กด [+] และปฏิบัติ
ตามคําสั่งที่แสดงบนจอ ข้อมูลสําหรับการเปิดใช้งาน (ข้อ 5.5) จะแสดง
เครื่องจะตั้งค่าตัวจับเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อทํางานตามปริมาตรของน้ําที่
กรอกเข้าไป สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่
www.naked-pools.com
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5.5 Start Up Information (ข้อมูลสําหรับการเปิดใช้งาน)
Start Up Information มีไว้สําหรับตั้งค่าหน่วยขนาดสระของคุณ กด [+]
หรือ [-] จะเป็นการเพิ่ม/ลดครั้งละ 1,000 ลิตร
กดค้าง [+] หรือ [-] จะเป็นการเพิ่ม/ลดครั้งละ 5,000 ลิตร
เมื่ออ่านค่าได้ 40,000 ลิตรหรือใกล้เคียง จะมีไฟกะพริบเพื่อแสดงให้เห็น
ว่าสามารถเปลี่ยนได้แล้ว
กด [OK] เพื่อยืนยันการเลือก หากคุณไม่ทราบขนาดสระ คุณสามารถกด
[OK] แล้ ว ตั้ ง ค่ า นี้ ภ ายหลั ง สํ า หรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถดู ไ ด้ ที่
www.naked-pools.com
กด [<] เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
เลือก NO เมื่อมีคําถามว่า DOES YOUR POOL CURRENLY CONTAIN
COPPER แสดงข้อความดังสองภาพด้านขวานี้
เวลาที่แสดง คือ จํานวนชั่วโมงที่เครื่องจะทํางานต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า
ระดับทองแดงในน้ํานั้นถูกต้องโดยดูจากขนาดสระที่กรอกลงไปในหน้าจอ
ก่อนหน้านี้
5.6 Default Display Screen (หน้าจอแสดงตั้งต้น)
หน้าจอแสดงค่าตั้งต้น (DDS) แสดงหน้าจอดังด้านขวา นี่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่
ผลิตได้ของเครื่อง
การกด [+] หรือ [-] จะเพิ่มการตั้งค่า OXI และหน้าจอจะเปลี่ยนดังที่เห็น
ในด้านขวา
ค่านี้ควรจะอยู่ที่ 100% ตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อเลือกใช้ Spa Mode
สัญลักษณ์ (•) หมายถึงการทํางานเป็นปกติ
T2 เป็นการตั้งค่าตั้งต้นของตัวจับเวลาที่แสดง “Dual Timer Cycle” (สอง
รอบตัวจับเวลา) และ T1 แสดง “Single Timer Cycle” (หนึ่งรอบตัวจับ
เวลา) เมื่อเลือกตัวจับเวลาหนึ่งรอบ
Mode จะแสดงคําว่า AUTO ค่านี้สามารถเปลี่ยนได้โดยกด Power/Mode
(เลือกได้ระหว่าง AUTO, ON หรือ OFF)
เวลาจะแสดงเป็น ชั่วโมง: นาที ในรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
สถานะเซลล์แสดง FWD เมื่อเซลล์อยู่ในทิศทางไปด้านหน้า และแสดง REV
เมื่อทิศทางกลับหลัง
สถานะเต้าเสียบไฟกระแสสลับของปั๊มจะแสดงว่า ON หรือ OFF
มีการแสดงการตั้งค่า ION
เมื่อมีเหตุการณ์ไฟดับ ระบบจะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS และจะเปิด
ใช้งาน Mode ที่บันทึกไว้ล่าสุด
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6. การทํางานของแผงควบคุม
6.1 ปุ่ม OK
สามารถกรอกเมนู โดยการกดปุ่ม ลัดเมนูที่แ ผงควบคุม หรือ เลื อ ก
Main Menu โดยการกดปุ่ม [OK]
Main Menu มีไว้สําหรับกรอกเมนูทั้งหมด รวมทั้งเมนูที่มีปุ่มลัดบน
แผงควบคุม
การกด [+] จะนําคุณไปยังเมนูล่าสุด การใช้ [-] หรือ [OK] เป็นการ
กรอก 3 เมนูแรก
การกด [<] เป็นการกลับไปยังหน้าจอเมนูก่อนหน้า
การกด [+] หรือ [-] เป็นการเลื่อนขึ้นหรือลง การกด [OK] เพื่อ
กรอกเมนูที่กะพริบอยู่
ต่อไปนี้เป็นเมนูต่างๆ ที่มีในระบบน้ําจืด NKD1
1. Backwash
8. Power/Mode
2. Brightness
9. Pump setting
3. Cell cleaning
10. TDS Testing
4. OXI Boost
11. Service Menu
5. OXI Setting
12. Spa Mode
6. Clock/Timer
13. Winter Mode
7. Contrast
14. ION Setting
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6.2 ปุ่ม POWER/MODE
ปุ่ม [POWER/MODE] มีไว้สําหรับเปลี่ยนโหมดการทํางานของระบบ
น้ํ า จื ด NKD1 เมื่ อ กดปุ่ ม นี้ โหมดจะเปลี่ ย นจาก AUTO เป็ น OFF
จากนั้นเป็น ON
เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก การตั้งค่าจากโรงงานจะอยู่ในโหมด AUTO
ดังที่แสดงด้านขวา
การกด [POWER/MODE] ให้เป็น OFF จะแสดงหน้าจอที่อยู่ด้านขวานี้
การกด [POWER/MODE] ให้เป็น ON จะแสดงหน้าจอที่อยู่ด้านขวานี้
การกด [OK] จากหน้าจอ DDS เป็นการกรอก MAIN MENU
การกด [+] จะนําคุณกลับไปยังเมนูล่าสุด แล้วการใช้ [-] หรือ [OK] เป็น
การกรอก 3 เมนูแรก
การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS
การกด [+] จะนําคุณกลับไปยังเมนูล่าสุด
การกด [+] 6 ครั้ง หน้าจอจะแสดงตามภาพด้านขวา
กด [OK] เพื่อเข้า POWER/MODE
การกด [OK] จะบันทึกโหมดที่จําเป็นแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS
การกด [<]จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS

6.3 OXI
ก่อนเข้าไปที่ OXI คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS
OXI BOOST จะเป็นการตั้งค่า oxidiser และปั๊มให้ทํางานต่อเนื่อง
24 ชั่วโมง ซึ่งจะทําให้มีการเพิ่มเวลาออกซิไดซ์เพิ่มเติมเมื่อจําเป็น เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า OXI BOOST
OXI BOOST สามารถกรอกได้ โ ดยการกด [OK] ใน MAIN MENU แล้ ว
เลื่อนลงไปที่ OXI BOOST (เมนูที่ 4)
การกด [+] หรือ [-] จะเป็นการปรับเวลาครั้งละชั่วโมง
ขณะที่ตัวจับเวลากําลังนับถอยหลัง คุณสามารถ กด [+] หรือ [-] เมื่อใดก็
ได้และเพิ่มหรือลดเวลา 1 ชั่วโมง
หลั ง จากที่ ตั วจับเวลา OXI BOOST ที่ เลื อ กไว้ ทํ า งานจนหมดแล้ ว (เมื่ อ
ตัวเลขระบุว่าถึง 0:00) เครื่องจะกลับไปที่หน้าจอ DDS ใน
POWER/MODE ที่เลือกไว้ล่าสุด
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6.4 ION
ก่อนเข้าไปที่ ION คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS
ปุ่ม [ION] จะควบคุมปริมาณการผลิตของ IONISER สําหรับระบบน้ําจืด
NKD1 ปริ ม าณการผลิ ต จะกํ า หนดโดยปริ ม าตรของน้ํ า เมื่อ คุณ กรอก
ขนาดสระในหัวข้อที่ 5.5 ข้อมูลการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ใช้งานง่ายมากหากระดับทองแดงไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง
(0.2 – 0.4 ppm) หรือเมื่อคุณต้องการใช้งานปั๊มนานกว่าชั่วโมงปกติ
(เช่น ปั๊มที่ปรับความเร็วได้แล้วตั้งค่าให้ทํางานช้า หรือ คุณต้องการให้มี
การกรองเพิ่มเติม) ในกรณีเช่นนี้ ระดับ ION จะลดลง
การกด [+] หรือ [-] จะเพิ่มหรือลดทีละ 1%
คุณสามารถเข้ามาตั้งค่า ION ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU หรือ
เลื่อนลงไปที่ ION Setting

6.5 CLOCK/TIMER (นาฬิกา / จับเวลา)
ก่อนเข้าไปที่ CLOCK/TIMER คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS
ระบบน้ําจืด NKD1 มีพร้อมกับตัวจับเวลาระบบดิจิทัลในตัว
การแสดงเวลาของนาฬิกา/ตัวจับเวลาแสดงในรูปแบบ 24 ชั่วโมงทั้งหมด
คุณต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างนาฬิกา (Clock) และตัวจับเวลา (Timer) นาฬิกา จะบอกเวลาของแต่ละวัน
(เช่น 08.00 น.) ส่วนตัวจับเวลาเป็นการตั้งค่าโปรแกรมเพื่อให้เครื่องเปิดหรือปิด
หากคุณต้องการใช้ระบบในโหมด MANUAL ON และลบล้างการตั้งค่าตัวจับเวลาภายใน ให้ตั้งค่าเป็น 00:00 สําหรับเวลาการ
เปิด/ปิดทั้งหมด
สามารถเข้าไปตั้งค่านาฬิกา/ตัวจับเวลา ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU หรือเลื่อนลงไปที่ CLOCK/TIMER
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6.51 Clock Settings (การตัง้ ค่านาฬิกา)
การตั้งค่านาฬิกามีไว้สําหรับตั้งค่าเวลาของวัน
ตัวเลขชั่วโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ชั่วโมง (HH) ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที
(MM) ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
6.52 การตั้งค่าตัวจับเวลา
การกด [CLOCK/TIMER] จะแสดงหน้าจอดังด้านขวา
การกด [+] หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งรอบตัวจับเวลา (Single
Timer Cycle: T1) การกด [OK] เป็นการยอมรับรอบการทํางานที่
เลือกและเข้าไปยังโปรแกรมตัวจับเวลา การตั้งค่าเวลาของวัน ให้กด
[CLOCK/TIMER] อีกครั้ง
การกด [+] เปลี่ ย นกลั บ ไปยั ง สองรอบตั ว จั บ เวลา (Dual Timer
Cycle: T2) การกด [OK] เป็นการยอมรับรอบการทํางานที่เลือก
และเข้าไปยังโปรแกรมตัวจับเวลา การตั้ งค่ าเวลาของวัน ให้กด
[CLOCK/TIMER] อีกครั้ง
TIMER 1: ON TIME (HH)
ตัวเลขชั่วโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ชั่วโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
TIMER 1: ON TIME (MM)
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
TIMER 1: OFF TIME (HH)
ตัวเลขชั่วโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ชั่วโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
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TIMER 1: OFF TIME (MM)
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
TIMER 2: ON TIME (HH)
ตัวเลขชั่วโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ชั่วโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
TIMER 2: ON TIME (MM)
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
TIMER 2: OFF TIME (HH)
ตัวเลขชั่วโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ชั่วโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
TIMER 2: OFF TIME (MM)
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพิ่มตัวเลข
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

16

6.6 การล้างย้อน
ก่อนเข้าไปที่โหมด BACKWASH คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS
ปุ่ม [BACKWASH] จะช่วยคุณในการใช้งานปั๊มและตัวกรองระหว่างการล้างย้อน
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการล้างย้อน
ห้ามใช้ชะแลงงัดตัวกรองขณะที่ปั๊มทํางานอยู่เพราะอาจก่อความเสียหายต่อซีลกันรั่ว อาจเกิดการรั่วไหล
ปั๊มจะเริ่มและหยุดทํางานตามที่คุณต้องการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์ว ที่จับวาล์ว ฝา ตะกร้า และอุปกรณ์อื่น ๆ อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของผู้ผลิต
อุปกรณ์นั้น ๆ
สามารถเข้าไปโหมด [BACKWASH] ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU และเลื่อนลงไปที่ BACKWASH
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตอยู่เสมอ หากไม่แน่ใจ ให้
ดําเนินการแบบแมนนวลโดยกด POWER/MODE ON และ OFF
เพื่อทําความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเอง
ระหว่างการล้างย้อน ปุ่ม [POWER/MODE] จะแสดงไฟ LED ว่า
ON เมื่อปั๊มกําลังทํางาน ส่วน ไฟ LED ว่า OFF เมื่อปั๊มหยุด
ตัวกรองคาร์ทริดจ์: หากตัวกรองของคุณเป็นชนิดที่มีคาร์ทริดจ์ คุณสามารถทําความสะอาดด้วยฟังก์ชั่นที่จําเป็นทั้งหมด กด [<]
หรือ [BACKWASH] เพื่อออก
ตัวกรองชนิดทราย แก้ว หรือ แผ่นกรอง D.E.: หากคุณใช้ตัวกรองเหล่านี้ ให้หมุนวาล์วมัลติพอร์ทของตัวกรองไปยังตําแหน่ง
ล้างกลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกที่จับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อพร้อมแล้ว กด [OK] เพื่อเข้าไปยังรอบการทํางานของ
[BACKWASH MODE]
กด [OK] เพื่อให้ปั๊มเริ่มทํางานเป็นเวลา 1 นาที แล้วเวลาที่เหลือ (TIME
LEFT) จะแสดงโดยอัตโนมัติ นับถอยหลังครั้งละ 1 วินาที
เมื่อน้ําสกปรกอยู่ในท่อน้ําทิ้งและไซท์กลาสใสแล้ว กด [OK] เพื่อสิ้นสุด
การทํางาน
จากนั้นหน้าจอจะแสดงโหมด RINSE (ระบาย)
กด [OK] หยุดการทํางานของปั๊ม หน้าจอจะแสดงโหมด RINSE (ระบาย)
หมุนวาล์วมัลติพอร์ทของตัวกรองไปยังตําแหน่งล้างกลับ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าตัวล็อกที่จับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง กด [OK] เพื่อเข้าสู่รอบการ
ทํางานของโหมด RINSE
กด [<] หรือ [BACKWASH] ทําให้คุณสามารถออกจากหน้านั้นได้และจะ
นําคุณไปยัง BACKWASH COMPLETE
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กด [OK] เพื่ อ ให้ ปั๊ ม เริ่ ม ทํ า งานเป็ น เวลา 1 นาที แล้ ว เวลาที่ เ หลื อ
(TIME LEFT) จะแสดงโดยอัตโนมัติ นับถอยหลังครั้งละ 1 วินาที
เมื่ อ น้ํ า สกปรกอยู่ ในท่ อ น้ํ า ทิ้ ง และไซท์ ก ลาสใสแล้ ว กด [OK] เพื่ อ สิ้ นสุ ด
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง RINSE MODE แ ล้ ว ก ลั บ ไ ป ยั ง BACKWASH
COMPLETE MODE
กด [OK] หยุ ด การทํ า งานของปั๊ ม หน้ า จอจะแสดง BACKWASH
COMPLETED หมุ น วาล์ ว มั ล ติ พ อร์ ท ของตั ว กรองไปยั ง ตํ า แหน่ ง ตั ว กรอง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกที่จับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อพร้อมแล้ว กด
[OK] เพื่อเข้าสู่วงรอบการทํางานสุดท้ายของ BACKWASH COMMPLETED
แล้วกด [<] หรือ [BACKWASH] ทําให้คุณสามารถออกจากหน้านั้นได้
หน้าจอจะแสดง BACKWASH COMPLETED จะแสดง ปั๊มยังหยุดอยู่ คุณจะ
มีเวลาในการตรวจสอบว่าฝาถูกปิดและวาล์วบังคับการไหลที่จําเป็นกลับไป
ยังตําแหน่งที่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบครั้งสุดท้ายว่าทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งที่
ถูกต้องและมีการกันรั่วซึม
กด [BACKWASH] เพื่อออกจากโหมด BACKWASH COMPLETED แล้วคุณ
จะกลับไปยังหน้าจอ DDS ได้

6.7 WINTER MODE (โหมดฤดูหนาว)
ก่อนเข้าไปที่โหมด WINTER คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS
ปุ่ม [WINTER MODE] จะปรับการตั้งค่า OXI ของเครื่อง NKD1 ลง 50%
โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องอยู่ในโหมด AUTO หรือ ON
เครื่องจะคงการตั้งค่าอัตโนมัติที่ 50% และจะเป็นเช่นนี้จะกว่าจะกดปุ่ม
[WINTER MODE] อีกครั้ง
การกด [+] หรือ [-] จะเพิ่มหรือลดการตั้งค่า OXI ครั้งละ 10% โดย
เริ่มจาก 0% - 90%
เมื่อคุณได้จุดตั้งค่าที่ต้องการ กด [OK] แล้วจะกลับไปยังจอ DDS ผลการ
ผลิตจะแสดงทีก่ ารตั้งค่าที่ลดลง (50% หรือ อย่างอื่นตามที่คุณตั้งค่าไว้)
สามารถประหยัดได้มากในช่วงเดือนของฤดูหนาวเนื่องจากจํานวนรอบ
การทํางานสามารถเปลี่ยนไปได้ถึง 50% ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสระของคุณ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
www.naked-pools.com
คุ ณ สามารถเข้ า WINTER MODE ได้ โ ดยกดปุ่ ม [OK] ที่ MAIN MENU
แล้วเลื่อนลงไปที่ WINTER MODE
กด [WINTER MODE] ขณะที่เครื่องยัง ON อยู่จะกลับไปยังการตั้งค่า
เดิมโดยอัตโนมัติ
18

7. คําแนะนําเมนูระบบน้ําจืด NKD1
7.1 Backwash (การล้างกลับ)
ดูหัวข้อที่ 6.6 BACKWASH (การทํางานของแผงควบคุม)
7.2 Brightness (ความสว่าง)
สามารถเข้าไปตั้งค่าความสว่างได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU
แล้วเลื่อนลงไปยัง BRIGHTNESS (Menu 2)
การตั้งค่าจากโรงงานอยู่ที่ 65%
การกด [+] หรือ [-] ทําให้คุณปรับค่าความสว่าง การกด [OK] จะ
บันทึกความสว่างที่ต้องการแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS
การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
7.3 Cell Cleaning – OXI Cell Reversing Time (การทําความสะอาดเซลล์ – เวลาการสลับขั้ว OXI Cell)
เทคโนโลยีทําความสะอาดในตัวเองทําให้สภาพขั้ว (polarity) ของ
แผ่น OXI Cell เปลี่ยนทิศทางทุก ๆ 4-16 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการตั้ง
ค่าของคุณ) ระยะเวลาในการเปลี่ยนกลับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดู
หัวข้อการทําความสะอาดเซลล์ การเปลี่ยนสภาพขั้วทําให้แคลเซียม
หลุดออกและทําให้แผ่น OXI สะอาด โปรดทราบว่าอาจจําเป็นต้อง
ทําความสะอาดแผ่น OXI อยูเ่ ป็นครั้งคราว
การตั้งค่าจากโรงงานอยู่ที่ ทุกๆ 10 ชั่วโมง ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 4 ชั่วโมง (สําหรับพื้นที่ที่มีแคลเซียมสูง) จนถึง 16 ชั่วโมง
ในพื้นที่ที่ความกระด้างของแคลเซียมในน้ําต่ํา (ต่ํากว่า 200 ppm) การทําความสะอาดเซลล์อาจไม่จาํ เป็น เมื่อระดับแคลเซียม
สูงกว่า 200 ppm ควรทําการตรวจสอบเซลล์อยู่เป็นประจํา อาจจําเป็นต้องทําความสะอาดในสารที่เป็นกรด
สามารถเข้าไปตั้งค่า CELL CLEANING ได้โดยกด [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนลงไปยัง ค่า CELL CLEANING (Menu 3)
การกด [+] หรือ [-] ทําให้คณ
ุ ปรับเวลาของการทํางาน CELL CLEANING โดยเพิ่มหรือลดครั้งละ 1 ชั่วโมง จากนั้นหน้าจอจะ
แสดงดังภาพด้านขวา
การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

7.4 OXI Boost
ดูหัวข้อที่ 6.3 OXI
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7.5 OXI Setting
ก่อนเข้าไปที่โหมด OXI คุณจะต้องอยู่ท่หี น้าจอ DDS
คุณสมบัตินี้ใช้งานง่ายมากหากคุณต้องการใช้งานปั๊มนานกว่าชั่วโมง
ปกติ (เช่น ปั๊มที่ปรับความเร็วได้ หรือ คุณต้องการให้มีการกรอง
เพิ่มเติม) ในกรณีเช่นนี้ ระดับ ION สามารถลดลงได้หากจําเป็น
การตั้งค่าจากโรงงานอยู่ที่ 100% และสระส่วนใหญ่ก็จะยังตั้งไว้ที่ 100% เช่นเดิม หากไม่แน่ใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.naked-pools.com
การกด [+] หรือ [-] ขณะที่อยู่ในหน้าจอ DDS จะเพิ่มหรือลดรั้งละ 1%
สามารถเข้าไปตั้งค่า OXI ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนไปยัง OXI Setting
7.6 Clock / Timer
ดูหัวข้อที่ 6.5 CLOCK/TIMER (การทํางานของแผงควบคุม)
7.7 Contrast (ความคมชัด)
สามารถเข้าไปยังการตั้งค่า CONTRAST ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่
MAIN MENU แล้วเลื่อนลงไปยัง CONTRAST (Menu 7)
การตั้งค่าจากโรงงานอยู่ที่ 80%
การกด [+] หรือ [-] จะทําให้คุณปรับค่าความคมชัด กด [OK] เพื่อ
บันทึกความคมชัดที่ต้องการแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS
การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
7.8 Power/Mode (เปิด/โหมด)
ดูหัวข้อที่ 6.2 POWER/MODE (การทํางานของแผงควบคุม)
7.9 Pump Setting (การตั้งค่าปั๊ม)
การตั้งค่าปั๊มมีไว้สําหรับป้องกันปั๊มหากน้ําไม่ไหล หมายความว่า
เวลาที่ปั๊มถูกตั้งค่าให้ทํางานได้หลังจากที่เซนเซอร์บริเวณ OXI Cell
ตรวจพบว่าน้ําไม่ไหล ปั๊มจะปิดการทํางานตั้งแต่ 3-10 นาทีหลังจาก
ตรวจพบน้ําไม่ไหล
สามารถเข้าไปยังการตั้งค่า Pump Setting ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนลงไปยัง Pump Setting (Menu 9)
การตั้งค่าจากโรงงานอยู่ที่ 3 นาที การกด [+] หรือ [-] จะทําให้คุณปรับระยะเวลาที่ปั๊มหยุดการทํางาน จากนั้นกด [OK] เพื่อ
บันทึกระยะเวลาการป้องกันปั๊มที่ต้องการ
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก OFF เพื่อปิดการทํางานของโหมดนี้ การทําเช่นนี้จะไม่เป็นการหยุดการไหลออกของปั๊ม
การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
สําหรับการตั้งค่าที่มีการใช้สวิตช์ควบคุมการไหลหรือตัวควบคุมปั๊มภายนอก การตั้งค่านี้ให้เลือก OFF
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7.10 TDS Test (การทดสอบ TDS)
TDS TEST มีไว้สําหรับวัดค่า TDS (ของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ํา) TDS ประกอบด้วยของแข็งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ํา
เช่น เกลือ แร่ธาตุ แคลเซียม โซเดียมคาร์บอเนต และกรด
สามารถเข้าไปตั้งค่า TDS Test ได้โดย กดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนไปยัง TDS TEST (Menu 10)
ก่ อ นทํ า การทดสอบ ต้ อ งแน่ ใ จว่ า OXI CELL ปราศจากการสะสมแคลเซี ย มเนื่ อ งจากแคลเซี ย มจะทํ า หน้ า ที่
เป็นฉนวนป้องกันขั้วไฟฟ้าและส่งผลต่อการอ่านค่า หากจําเป็นต้องทําความสะอาดแบบแมนนวล โปรดอ่านหัวข้อที่ 911
การตรวจสอบและการทําความสะอาด OXI Cell
ระดับ TDS จะทดสอบและแสดงดังภาพด้านขวา
จะมีการแสดง 4 ค่าเป็นเวลา 30 วินาทีเรียงไปด้านหน้า จากนั้น อีก
30 นาทีหลัง จะเป็นการเรียงแบบกลับหลัง
การกด [<] และ [>] ขณะที่หน้าจอด้านบนแล้วกดค้างไว้ 3 วินาที
จะทํ า ให้ คุ ณ เข้ า สู่ ห น้ า จอการบํ า รุ ง รั ก ษา ทํ า ให้ คุ ณ สามารถ
ตรวจสอบค่า TDS ในปัจจุบันได้
การทดสอบจะทดสอบไปด้านหน้าก่อน หากคุณต้องการตรวจสอบ
แบบถอยหลัง ให้กด [<] และ [>] พร้อมกันแล้วกดค้างไว้ 3 วินาที
ทิศทางการทดสอบจะเปลี่ยนเป็นถอยหลัง ในขณะเดียวกัน หน้าจอ
จะแสดงการอ่านค่าปัจจุบันในลักษณะ xxx.xamps
การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า การวัดค่าด้วย TDS Test ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นเนื่องจากอาจมีหลายปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ เราแนะนําให้คุณนําตัวอย่างน้ําจากสระและบัตรทดสอบน้ําไปยังร้านสระว่ายน้ําที่อยู่ใกล้เคียงก่อนเติม
เกลือ/แร่ธาตุ หรือเปลี่ยน OXI Cell
7.11 Service Menu (เมนูบาํ รุงรักษา)
กรุณาติดต่อ บริษัท พูลแอนด์สปา โปรดักส์ จํากัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2738-5088-99 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
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7.12 Spa Mode (โหมดสปา)
โหมดสปาทําให้คุณปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับสปาของคุณ
สามารถเข้าโหมดสปาได้โดยกด [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนลง
ไปยัง SPA MODE (Menu 12)
กด [+] หรือ [-] เพื่ อปรับตั้ งค่า SPA MODE จาก OFF เป็น ON
และจาก ON เป็น OFF
การเลือก OFF เป็นการตั้งค่า OXI OUTPUT SETTING เป็น 100%
และเลือก ON จะเปลี่ยน OXI OUTPUT SETTING เป็น 10% เมื่อ
เลื อ ก SPA MODE ให้ เ ป็ น ON หน้ า จอ DDS จะเปลี่ ย นดั ง แสดง
ด้านขวา
กด [OK] เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ต้องการแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS
กด [<] เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
7.13 Winter Mode (โหมดฤดูหนาว)
ดูหัวข้อ 6.7 WINTER MODE (การทํางานของแผงควบคุม)
7.14 ION Setting
ดูหัวข้อ 6.7 ION (การทํางานของแผงควบคุม)
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8. ลักษณะทางเคมีของน้ํา
ระบบน้ําจืด NKD1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ําในสระว่ายน้ําที่มีความสมดุล เป็นไปตามดัชนี Langelier Saturation
Index ซึ่งมีช่วงค่า pH ตั้งแต่ 6.8 – 7.8 ดังที่แนะนําไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อประสิทธิภาพและการทํางานที่ดีที่สุดของระบบน้ําจืด
NKD1 จะต้องคงความสมดุลของน้ําในสระให้ได้ระดับหนึ่ง ควรมีการทดสอบน้ําอยู่เป็นประจํา โดยบรรจุน้ําในภาชนะทึบแล้ว
นําไปทดสอบให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําที่สุด ต่อไปนี้เป็นรายการระดับสารเคมีที่แนะนํา
คําแนะนํา
เมื่อนําน้ําไปทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือร้านสระว่ายน้ํา กรุณาแสดงบัตรดังด้านล่างที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเพื่อให้ได้รับการ
ทดสอบน้ําที่ถูกต้อง

ห้ามใช้สารปรับสภาพน้ํา (กรด cyanuric)
ห้ามใช้สารประกอบโบรมีน
ห้ามใช้สารที่ทําให้การจับกลุ่มของผงที่ทําจากอลูมิเนียม
ห้ามใช้โซดาไฟ (sodium carbonate)
ห้ามใช้คลอรีนเกล็ด
ห้ามใช้สื่อกรอง zeolite
8.1 ทองแดง

รอบการวัด: ดีที่สุดคือสัปดาห์ละครั้ง

ปริมาณทองแดงที่เหมาะสมอยู่ที่ช่วง 0.2 – 0.4 ppm ตรวจให้แน่ใจว่าค่า pH (หัวข้อ 8.3) อยู่ในระดับที่ถูกต้องเพื่อให้อ่านค่า
ได้ถูกต้อง ค่า pH ที่สูงจะทําให้การอ่านค่าทองแดงเพี้ยนไป ถึงแม้จะมีปริมาณทองแดงอยู่ แต่เครื่องอาจจะอ่านไม่พบ ทดสอบ
ระดับทองแดงด้วยอุปกรณ์ทดสอบทองแดงที่ให้ไปพร้อมกับระบบและปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆ ที่ให้ไป การปรับค่าการผลิต
ทองแดง ให้กด [ION] แล้วกด [+] หรือ [-] เพื่อเพิ่มหรือลดครั้งละ 1% สามารถเข้าไปตั้งค่า ION Settings โดยกดปุ่ม [OK] ใน
MAIN MENU แล้วเลื่อนลงไปยัง ION Setting
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8.2 ระดับ TDS

รอบการวัด: ทุก ๆ 4-6 สัปดาห์

ระดับ TDS ที่เหมาะสม: 800 – 1000 ppm และไม่เกิน 1200 ppm
แม้ว่าระบบจะไม่กําจัด TDS ออกไป แต่ TDS จะลดลงเนื่องจากการล้างย้อน การไหลล้นของสระ ฝนตกหนัก น้ํากระเซ็น และ
ผู้ใช้สระว่ายน้ํา ระดับ TDS ที่เหมาะสมทําให้การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งทําให้น้ําสะอาดที่สุด
ระดับ TDS ไม่ควรต่ํากว่า 700 ppm ระดับ TDS ต่ํา (น้อยกว่า 700 ppm) จะไปทําลายผิวเคลือบของ OXI Cell และทํา
ให้การรับประกันเป็นโมฆะ
ห้ามเติมเกลือลงไปโดยตรงที่กล่องสกิมเมอร์ เกลือเข้มข้นสูงจะผ่านเข้าไปยังตัวกรอง ปั๊ม และอุปกรณ์อื่น ๆ ของสระ
เคล็ดลับง่ายๆ: ยิ่งน้ําเย็นเท่าไหร่ การผลิตยิ่งน้อยลง แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เกลือเพิ่ม
เครื่องสามารถทํางานได้ด้วยเกลือแร่ธาตุ/แมกนีเซียมคลอไรด์ และคุณควรเติมมากกว่าเกลือปรกติประมาณ 20-30%
เกลือ/แร่ธาตุควรเติมในสระฝั่งที่ตื้นแล้วปล่อยให้ละลายกับน้ํา ไม่ควรให้ตกตะกอนบนพื้นสระเนื่องจากอาจไปก่อความเสียหาย
แก่พื้นผิว ใช้แปรงขัดสระเพื่อผสมเกลือ/แร่ธาตุเข้ากับน้ํา
การเปิดใช้งานปั๊มจะเป็นการคนน้ําและช่วยให้เกลือ/แร่ธาตุละลายน้ําได้

8.3 ค่า pH

รอบการวัด: ทุกสัปดาห์

ระดับค่า pH ที่เหมาะสม: สระคอนกรีต 7.4 – 7.6
สระไฟเบอร์กลาส/สระไวนิล 7.0 – 7.2
ค่า pH 8 ทําให้กระบวนการออกซิไดซ์มีประสิทธิภาพเพียง 26% ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงต้องควบคุมค่า pH ให้อยู่ในช่วง
ที่เหมาะสม
จะต้องรักษาค่า pH ที่เหมาะสมไว้เพื่อป้องกันปัญหา เช่น จุดดํา การเกิดคราบ น้ําขุ่น เป็นต้น ค่า pH ที่ไม่เหมาะสมสามารถ
ทําลายสีพื้นผิวและผนังของสระได้
เมื่อค่า pH สูง คุณสามารถเติมกรดเกลือเพื่อลดค่า pH ได้
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8.4 ค่าความเป็นด่างรวม
ระดับค่าความเป็นด่างรวมที่เหมาะสม:

รอบการวัด: ทุกๆ 4-6 สัปดาห์
สระคอนกรีต 80 – 150 ppm
สระไฟเบอร์กลาส/สระไวนิล 80 – 120 ppm

ไม่ควรสับสนระหว่างค่าความเป็นด่างรวมกับค่า pH แม้ว่าทั้งสองค่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างมาก ค่าความเป็นด่างรวมเป็น
ตัวกําหนดว่าค่า pH จะเปลี่ยนไปเร็วและง่ายเพียงใด มีหน่วยเป็น ppm คุณควรใช้ชุดทดสอบที่มีการทดสอบค่าความเป็นด่าง
รวม ค่าความเป็นด่างรวมอาจก่อให้เกิดระดับ pH ที่ไม่เสถียร ซึ่งทําให้ไม่สามารถคงค่า pH ให้นิ่งได้ อาจก่อให้เกิดคราบ การ
กัดกรด การกัดกร่อนของโลหะ ค่าความเป็นด่างรวมสูงจะทําให้มีค่า pH สูงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อค่าความเป็นด่างรวมสูง คุณสามารถเติมกรดเกลือ (ค่อยๆ ใส่ทีละนิด) เพื่อลดค่าความเป็นด่างรวม
เมื่อค่าความเป็นด่างรวมต่ํา คุณสามารถเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเพิ่มค่าความเป็นด่างรวม

8.5 ความกระด้างของแคลเซียม
ระดับความกระด้างของแคลเซียมที่เหมาะสม:

รอบการวัด: ทุก ๆ 3 เดือน
สระคอนกรีต 250 - 300 ppm
สระไฟเบอร์กลาส/สระไวนิล 150 - 190 ppm

นอกจากค่า pH และค่าความเป็นด่างรวมแล้ว ความกระด้างของแคลเซียมจะต้องสมดุลเพื่อว่าสระจะไม่ถูกกัดกร่อนหรือพื้นผิว
ของสระแตกสะเก็ด อาการเหล่านี้หมายความว่าน้ําในสระไม่สมดุล
คําเตือนที่สําคัญที่สุด
การใส่ สารเคมีให้ใช้วิธีการและปริมาณที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ที่ให้ไว้ หรือตามที่ผู้ให้บริการสระมืออาชีพในพื้นที่แนะนํา
นอกจากนี้ หากสงสัยในผลลัพธ์ที่ได้ โปรดปรึกษา ผู้ให้บริการสระมืออาชีพในพื้นที่ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.naked-pools.com
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9. การบํารุงรักษาระบบ
การบํ า รุ ง รั ก ษาระบบน้ํ า จื ด NKD1 ได้ รั บ การออกแบบมาให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งง่ า ยดาย ระบบน้ํ า จื ด ของคุ ณ จะต้ อ งเป็ น
ส่วนประกอบสระว่ายน้ําที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อว่าจะได้บํารุงรักษาแค่ขั้นพื้นฐาน
ขณะที่องค์ประกอบทางเคมีของน้ําเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการบํารุงรักษา แต่ก็มีปัจจัยอื่น ๆที่จําเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่
ห้ามใช้ผ้าขนหนูหรือวัสดุที่คล้ายกันนํามาคลุมเครื่องควบคุม การระบายอากาศเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้การทํางานของเครื่องมี
ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง เราแนะนําเสมอว่าจะต้องทําการติดตั้งในพื้นที่หลังคาปกคลุม ห่างไกลจากสารเคมี
การวางเครื่องไว้ในโรงเก็บของปิดหรือสิ่งแวดล้อมลักษณะเช่นนี้ ซึ่งอยู่ใกล้กับสารเคมี ปุ๋ย และสารกัดกร่อนอื่น ๆ จะทําให้
เครื่องเสียหายและทําให้การรับประกันสิ้นสุดลง
ตรวจสอบว่าปลั๊กของสาย OXI Cell และ ION Rod เสียบแน่นและมีสภาพดีพอใช้งานได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9.1 การตรวจสอบและการทําความสะอาด OXI Cell
อิเล็กโทรดแบบสลับ (Reverse polarity) ปกติแล้วไม่จําเป็นต้องมีการทําความสะอาด แต่หากในพื้นที่ที่น้ํากระด้างมาก
แคลเซียมอาจไม่ถูกกําจัดออกทั้งหมด การสะสมแคลเซียมอาจเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอิเล็กโทรดต่ํา เซนเซอร์ หรือฝั่งแผ่น
อิเล็กโทรด เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่ส่งผลต่อการทํางานของระบบ
อิเล็กโทรดทั้งหมดจะต้องทําความสะอาดก่อนที่จะเกิดการสะสมของคราบสะเก็ด/แคลเซียมถึงจุดทีช่ ่องว่างระหว่างอิเล็กโทรด
ใน OXI Cell เชื่อมกันสนิท หาก OXI Cell มีการสะสมแคลเซียมมากเกินไป อาจไปทําลายสารเคลือบอิเล็กโทรด เนื่องจาก
การเชื่อมกันของแคลเซียมทําให้เกิดการเสียดสีบริเวณสารเคลือบของแผ่น ซึ่งจะไปส่งผลต่อการทํางาน
ตรวจสอบ OXI Cell เพื่อป้องกันการสะสมเศษขยะขนาดเล็กที่อาจผ่านตัวกรองเข้ามาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการล้างย้อน
สําหรับการทําความสะอาด กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
ปิดสวิตช์การทํางานของเครื่องควบคุมและปั๊ม เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มและระบบจะไม่เปิด
ถอดสกรู OXI Cell Locking Ring และถอดอิเล็กโทรดมาตรวจสอบ หากมีการสะสมแคลเซียม ให้จมุ่ อิเล็กโทรดลงไปในสารทํา
ความสะอาดเซลล์
สามารถทําสารทําความสะอาดได้โดยผสมกรดเกลือ 1 ส่วนกับน้ํา 10 ส่วน หากมีการสะสมมาก อาจใช้สารทําความสะอาดที่
เข้มข้นกว่าในการกําจัดแคลเซียม การใช้น้ํา 5 ส่วนจะทําให้สารเข้มข้นขึน้ แต่จะไม่ทําให้อิเล็กโทรดเสียหาย คุณสามารถใช้สาร
ทําความสะอาดเซลล์ได้ หากใช้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไป ปล่อยสารทําความสะอาดให้ละลายแคลเซียม
เป็นเวลา 10 นาที การกําจัดสารทําความสะอาด ให้ทิ้งในจุดที่สํานักงานท้องถิ่นอนุญาต ห้ามทิ้งลงในแหล่งน้ําหรือ
ท่อระบายน้ํา
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เคล็ดลับที่มีประโยชน์
การนําสารทําความสะอาดกลับมาในสระก็เป็นการนําแคลเซียมที่เพิ่งจะทําความสะอาดออกไปให้กลับคืนมา ดังนั้น ควรใช้สาร
ซ้ําจนกว่าจะหมดประสิทธิภาพก่อนนําไปกําจัด กรุณาเก็บสารทําความสะอาดอย่างปลอดภัยตามคําแนะนําที่ติดไว้บนภาชนะ
ห้ามทําให้แผ่นอิเล็กโทรดเป็นรอยหรือบิดเบี้ยวในตัวเซลล์
ตรวจให้แน่ใจว่า O-ring นั้นสะอาด มีการทาน้ํามันหล่อลื่น และอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม
จุ่มทําความสะอาดอิเล็กโทรดในน้ําสะอาดแล้วนําไปติดตั้งกลับในตัวเซลล์ดังเดิม ต้องแน่ใจว่า Locking Ring ติดแน่น
และปลอดภัย
เปิดสวิตช์การทํางานของเครื่องควบคุม และปั๊มและระบบจะกลับมาทํางานในโหมดก่อนหน้านี้
เมื่อผสมกรดกับน้ํา ให้นํากรดมาเติมใส่น้ําเสมอ ห้ามนําน้าํ ไปเติมใส่กรดเด็ดขาด ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา หน้ากาก
และถุงมือทุกครั้งที่ทําความสะอาดเซลล์

9.2 การตรวจสอบ ION Rods
แท่งทองแดง/เงินเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง จําเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อหมดอายุการใช้งาน (ปกติทุก ๆ 2 ปี) ขึ้นอยู่กบั
ขนาดของสระ
เมื่อ Rods ในเครื่องบางลง เครื่องจะแสดงข้อความว่า เกิด
ข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบการบริการลูกค้า ION Rods ดัง
ภาพด้านขวา
แท่งทองแดง/เงินสําหรับเปลี่ยนของ Naked Pools มาเป็นชุดสําเร็จรูป ประกอบด้วยสายไฟและปลั๊กที่ติดมาคู่กันสําหรับการ
เปลี่ยนและติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
สําหรับการตรวจสอบหรือเปลี่ยน ION Rods ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ปิดสวิตช์การทํางานของเครื่องควบคุม และปั๊ม เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มและระบบจะไม่เปิด
 ถอดสกรู OXI Cell Locking Ring และถอด Rods ออกจากตัวเซลล์ ถอดสายออกจากฐานเครื่องควบคุม
 เปลี่ยน NKD ION Rods แล้วทํากระบวนการอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า O-ring สะอาดนั้นสะอาดมีการ
ทาน้ํามันหล่อลื่น และอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม
 เปิดสวิตช์การทํางานของเครื่องควบคุม และปั๊ม และระบบจะกลับมาทํางานในโหมดก่อนหน้านี้
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9.3 การตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องควบคุม
ปกติแล้ว เครื่องควบคุมระบบน้ําจืด NKD1 แทบจะไม่จําเป็นต้องดูแลรักษาเลย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊ก 3 หัวของเครื่องควบคุมเข้าไปยังเต้ าเสียบ 10 แอมป์ชนิดป้องกันกระแสไฟรั่วที่ทนแดด
ทนฝนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กของปั๊มเสียบกับเต้าเสียบไฟกระแสสลับ 3 หัวที่อยู่ด้านล่างของเครื่องควบคุม ตรวจหาว่า
ปลั๊ก และสายไฟชํารุดเสียหายหรือไม่ หากชํารุดเสียหาย ให้ติดต่อผู้ผลิต ตัวแทน หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมาเปลี่ยนให้
เพื่อป้องกันอันตราย
หากเป็นการต่อแบบถาวร ช่างไฟผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ทําการติดตั้งทั้งหมด
เครื่องควบคุมระบบน้ําจืด NKD1 มีการระบายอากาศเพื่อทําให้อุปกรณ์ภายในมีอุณภูมิเย็นท่ามกลางอากาศที่ร้อน อีกทั้งยังมี
การสเปรย์น้ํามันชนิดพิเศษติดอยู่ภายในเครื่องระหว่างการผลิตเพื่อป้องกันมิให้แมลงเข้าไปในเครื่อง นอกจากนี้ ในการป้องกัน
แมลง ให้ฉีดสเปรย์บนพื้นผิวกําแพงหรือเสาที่ติดตั้งเครื่องไว้อยู่เป็นระยะ ห้ามฉีดสเปรย์ไปยังเครื่องควบคุมโดยตรง ในการฉีด
สเปรย์จะต้องปิดเครื่องก่อนเสมอ ทิ้งสเปรย์ไว้ให้แห้งก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง
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10. การแก้ปัญหาระบบ
หากคุณสงสัยว่าทําไมระบบน้ําจืด NKD1 ไม่ทํางานอย่างที่ควรจะเป็น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้
นอกจากนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.naked-pools.com
10.1
10.2

10.3

10.4

ข้อผิดพลาด
สาเหตุที่เป็นไปได้
การแก้ไข
FAULT LED <<ON>> หลายสาเหตุ
ดูที่หน้าจอ LCD เพื่อหาเหตุผล จากนั้น เข้าไปที่
หัวข้อคําแนะนําการแก้ปัญหา
HIGH TDS - SEE
ค่า TDS สูงเกินไป ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2)
MANUAL
หรือขาดแผ่นเซลล์ ตรวจสอบว่าเซลล์ปราศจากวัตถุแปลกปลอม
(เช่น สายไฟ โลหะ หรือทัชชิง่ เพลท ฯลฯ)
INTERNAL
ไม่มีการถ่ายเท
เครื่องควบคุมต้องติดตั้งในสถานที่ที่อากาศถ่ายเท
TEMPERATURE HIGH อากาศรอบ ๆ
ได้สะดวก ปราศจากสารเคมีและปุ๋ย
เครื่องควบคุมหรือ ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2)
มีค่า TDS สูง
เกินไป
LOW TDS หรือ
ค่า TDS ต่ํา
ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2)
CLEAN CELL หรือ
FAULTY CELL
แคลเซียมสะสมใน แคลเซียมจะทําหน้าที่เป็นฉนวน จําเป็นต้อง
แผ่นเซลล์
กําจัดออก
ดูหัวข้อการทําความสะอาดเซลล์อิเล็กโทรด (9.1)
อุณหภูมิน้ําต่ํา
อุณหภูมิน้ําในฤดูหนาวอาจต่ํามากได้ ทุก ๆ 1
องศาที่ต่ํากว่า 28 องศาเซลเซียส กําลังการผลิต
จะลดลง 2-3%
น้ําไหลผ่านเซลล์ไม่ ตรวจสอบการไหลของน้ํา ต้องแน่ใจว่าน้ําไหล
เพียงพอ
ผ่านเซลล์เต็มช่อง
เซลล์อาจได้รับ
สารเคลือบที่ได้รับความเสียหายจะลดอายุการใช้
ความเสียหายหรือ งานของเซลล์ลงและลดปริมาณการผลิต หากค่า
หมดอายุการใช้งาน ต่าง ๆ ถูกต้องหมดแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าเซลล์
หมดอายุการใช้งาน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.naked-pools.com
ระดับในฝั่งหนึ่งต่ํา อาจต้องทําความสะอาดเซลล์ (หัวข้อ 9.1) หรือ
แต่อีกฝั่งหนึ่งปกติ เซลล์อีกฝั่งหนึ่งอาจหมดอายุการใช้งาน
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10.5

10.6

NO CURRENT FLOW การควบคุม หรือ
– NO OUTPUT
PCB หลักเกิด
ข้อผิดพลาด
FAULT CHECK ION ION Rods อาจ
ได้รับความเสียหาย
หรือหมดอายุการ
ใช้งาน
ค่า TDS ต่ํา
อุณหภูมิน้ําต่ํา

10.7

WATER FLOW
FAULT

10.8

WATER TEMP HIGH

10.9

WATER TEMP LOW

10.10 WATER TEMP
SUDDEN INCREASE
10.11 เครื่องไม่ทํางานเลย –
ไฟไม่ติด

สําหรับ PCB หลักเกิดข้อผิดพลาด โทรหาช่าง
โทรศัพท์ 0-2738-5088-99
ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
www.naked-pools.com เพื่อซื้อ ION Rods
ใหม่มาเปลี่ยน

ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2)
อุณหภูมิน้ําในฤดูหนาวอาจต่ํามากได้ ทุก ๆ 1
องศาที่ต่ํากว่า 28 องศาเซลเซียส กําลังการผลิต
จะลดลง 2-3%
น้ําไหลผ่านเซลล์ไม่ ตรวจสอบการไหลของน้ํา ต้องแน่ใจว่าน้ําไหล
เพียงพอ
ผ่านเซลล์เต็มตัวเซลล์ OXI/ION คุณอาจต้องล้าง
ย้อนตัวกรอง (หัวข้อ 6.6)
น้ําไม่ไหล
วาล์วอาจจะปิด เกิดความผิดพลาดของปั๊ม ท่อ
ระเบิด
น้ําไหลน้อย
น้ําไม่ท่วมเซ็นเซอร์น้ํา
ปั๊มความเร็วต่ําไม่ เพิ่มความเร็วของปั๊มจนกว่าน้ําจะเต็มตัวเซลล์
สามารถจ่ายน้ําได้
เพียงพอแก่ตัวเซลล์
ของเซลล์
น้ําไม่ไหล
วาล์วอาจจะปิด เกิดความผิดพลาดของปั๊ม ท่อ
ระเบิด
อุณหภูมิของน้ําต่ํา เครื่องควบคุมจะลดการผลิตเมื่ออุณหภูมิของน้ํา
กว่า 13 องศา
ต่ํากว่า 13 องศา เพื่อป้องกันแผ่นเซลล์
น้ําไม่ไหล
วาล์วอาจจะปิด เกิดความผิดพลาดของปั๊ม ท่อ
ระเบิด
ไม่ได้เสียบปลั๊กเข้า ตรวจสอบว่าสายไฟของเครื่องควบคุมเสียบเข้า
กับเต้าเสียบหรือ กับเต้าเสียบชนิดติดผนังและเต้าเสียบชนิดติด
เต้าเสียบปิดอยู่
ผนังเปิดอยู่
เสียบเข้ากับ
ตรวจสอบเต้าเสียบชนิดติดผนังกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
เต้าเสียบแล้ว แต่ก็ อื่น ๆ ที่ทํางานเป็นปกติ
ยังไม่มีไฟ
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เต้าเสียบทํางาน
ปกติ แต่ก็ไม่มี
ไฟฟ้าเข้าอยู่ดี
กดแล้ว รีเซ็ทแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีไฟ

10.12 เครื่องไม่ทํางานเลย
เครื่องเปิดติด แต่ดับ

เบรกเกอร์ตัด
กระแสไฟยังอยู่ใน
ตําแหน่งกระชาก
ปิดอยู่
เบรกเกอร์ตัด
กระแสไฟรีเซ็ทแล้ว
แต่กระชากปิดอีก
ครั้ง

ตรวจสอบเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟที่ส่วนล่างของ
เครื่องควบคุม กดปุ่มสีขาวเพื่อรีเซ็ทหากเกิดการ
กระชากปิด
หากคุณตรวจสอบข้างต้นหมดแล้ว น่าจะเป็น
ปัญหาภายใน โทรศัพท์หาช่างได้ที่ 0-27385088-99
เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟทํางานผิดปกติ โทรศัพท์
หาช่างได้ที่ 0-2738-5088-99

1. ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) ลด
TDS ลงหากจําเป็น
2. ไฟช็อตทั่วแผ่นเซลล์ นําเซลล์ออกมา
ตรวจสอบแผ่นเพื่อหาโลหะที่พาดผ่านแผ่นเซลล์
3. ตัวทํากระแสตรง เครื่องแปลงไฟ หรือสายไฟ
ของเซลล์ทํางานผิดปกติ โทรศัพท์หาช่างได้ที่
0-2738-5088-99
10.3 ทุกอย่างแสดงปกติ แต่ ตั้งค่าตัวจับเวลาผิด กดปุ่ม POWER/MODE จนกว่าเครื่องจะเข้า
เครื่องไม่เปิดทํางาน
โหมด ON ตรวจดูว่าเครื่องเปิดใช้ได้หรือไม่
เปิดได้แล้ว
ตรวจสอบการตั้งค่าตัวจับเวลา (หัวข้อ 6.51) ใน
โหมด CLOCK/TIMER
ไม่เปิดอยู่ดี
หากไฟ FAULT LED ติด ให้ทําตามคําแนะนํา
ข้างบน หากมีแค่จอ LCD แสดงอยู่แล้วไม่เกิด
อะไรขึ้น โทรศัพท์หาช่างได้ที่ 0-2738-5088-99
10.14 มีอาการละลายหรือไหม้ เป็นไปได้ว่ามี
หากละลาย จําเป็นต้องเปลี่ยน หรือไม่ก็ทําความ
บริเวณสายไฟเชื่อม
ความชื้นเข้าไปยัง สะอาดด้วย WD40 หรือสิ่งทีค่ ล้ายกัน กลับมาขอ
OXI หรือ ION
ปลั๊กหรือสายไฟไม่ บริการจากช่างหากละลายหรือโทรศัพท์หาช่างได้
แน่นพอ (ไม่ลอ็ ก) ที่ 0-2738-5088-99
ระหว่างการติดตั้ง
10.15 ค่า OXI OUT แสดงต่ํา ค่า TDS ต่ํากว่า
ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2)
กว่า 100%
800 ppm
แคลเซียมสะสมใน แคลเซียมจะทําหน้าที่เป็นฉนวน จําเป็นต้อง
แผ่นเซลล์
กําจัดออก
ดูหัวข้อการทําความสะอาดเซลล์อิเล็กโทรด (9.1)
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อุณหภูมิน้ําต่ํา

10.16 เครื่องควบคุมทํางานได้
ทิศทางเดียว
ไม่มีการผลิตในอีก
ทิศทางหนึ่ง
10.17 ตัวจับเวลาทํางาน
ผิดปกติในโหมด AUTO
10.18 ท่อระบายปั๊มของสระ
ทํางานผิดปกติ หรือ ปั๊ม
ทํางานตลอดเวลา

10.19 เซลล์ไม่ทําความสะอาด
มีการสะสมแคลเซียม
บนเซลล์มาเกินไป หรือ
เครื่องควบคุมไม่เปลี่ยน
ทิศทาง

อุณหภูมิน้ําในฤดูหนาวอาจต่ํามากได้ ทุก ๆ
1 องศาที่ต่ํากว่า 28 องศาเซลเซียส กําลังการ
ผลิตจะลดลง 2-3%
น้ําไหลผ่านตัวเซลล์ ตรวจสอบการไหลของน้ํา ต้องแน่ใจว่าน้ําไหล
OXI/ION ไม่
ผ่านเซลล์เต็มตัวเซลล์ OXI/ION คุณอาจต้องล้าง
เพียงพอ
ย้อนตัวกรอง (หัวข้อ 6.6)
เซลล์อาจได้รับ
สารเคลือบที่ได้รับความเสียหายจะลดอายุการใช้
ความเสียหายหรือ งานของเซลล์ลงและลดปริมาณการผลิต หากค่า
หมดอายุการใช้งาน ต่าง ๆ ถูกต้องหมดแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าเซลล์
หมดอายุการใช้งาน
ระดับในฝั่งหนึ่งต่ํา อาจต้องทําความสะอาดเซลล์ (หัวข้อ 9.1) หรือ
แต่อีกฝั่งหนึ่งปกติ เซลล์อีกฝั่งหนึ่งอาจหมดอายุการใช้งาน
แคลเซียมสะสม
ดูการแก้ปัญหานี้ในหัวข้อ 9.10
ต่อเนื่อง
ตัวทํากระแสตรง ส่งเครื่องกลับไปซ่อม 0-2738-5088-99
เครื่องแปลงไฟ
หรือ PCB ทํางาน
ผิดปกติ
การตั้งค่าผิดพลาด ตรวจให้แน่ใจว่า POWER/MODE ตั้งไว้ที่ AUTO
ดูการตั้งค่าตัวจับเวลาในคู่มอื ฉบับนี้ (หัวข้อ 6.51)
ปั๊มไม่ได้เสียบเข้า ตรวจสอบว่าปั๊มเสียบเข้ากับส่วนล่างของเครื่อง
กับฐานของระบบ ควบคุม ไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบติดกําแพง
โดยตรง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าในโหมด AUTO มิใช่
โหมด MANUAL สําหรับการทํางานปกติ
มีแคลเซียมมาก
1. ดูการทดสอบความกระด้างของแคลเซียม
เกินไป การตั้งค่า (หัวข้อ 8.5) และปรับน้ําให้เหมาะสม
เปลี่ยนทิศทางสูง 2. เปลี่ยนจํานวนเวลาการทําความสะอาดเซลล์
เกินไป หรือ PCB (หัวข้อ 7.3)
ทํางานผิดปกติ
3. พยายามเปลี่ยนทิศทางด้วยระบบแมนนวลโดย
กด [<] และ [>] ค้างไว้พร้อม ๆ กัน 3 วินาที
(จะต้องอยู่ในหน้าจอตั้งต้นจึงทําเช่นนี้ได้) หากทํา
เช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า PCB ทํางานผิดปกติ ให้
ส่งกลับไปซ่อม
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10.20 การผลิต OXI ต่ําหรือไม่ เครื่องทํางาน
ผลิตเลย
ผิดปกติ
เครื่องตั้งค่าไม่
ถูกต้อง

10.21 ตัวจับเวลาสูญเสีย
ความสามารถในการจับ
เวลาเมื่อแหล่งไฟฟ้า
หลักถูกถอดออก

ดูการแก้ไขจากข้อ 9.1

ต้องตรวจสอบการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น ตัวควบคุม
การผลิตและระยะเวลาการทํางานของตัวจับเวลา
ดูการตั้งค่าทั้งหมดในข้อ 5, 6, และ 7 และทําให้
น้ําสมดุลตามความเหมาะสม
ค่า TDS ต่ําเกินไป ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2)
ค่ํา pH สูงเกินไป ตรวจสอบคู่มือค่า pH (หัวข้อ 8.3)
เซลล์หมดอายุการ หากไม่ได้การผลิตสูงสุดที่ต้องการ อาจเป็นเพราะ
ใช้งาน
เซลล์ทํางานผิดปกติ
แบตเตอรี่หมดอายุ เปลี่ยนแบตเตอรี่ – ส่งกลับไปซ่อม
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11. องค์ประกอบของสินค้า
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11. รายการอะไหล่
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12. ตารางข้อมูลจําเพาะ
รหัสรุ่น NKD1
รุ่นเซลล์

โวลต์
(Vac)
เข้า

แอมป์
(Aac)
เข้า

โวลต์
(Vdc)
ออก

แอมป์
(Adc)
ออก

คลอรีน
(ก/ชม.) ที่
TDS800
ppm

การใช้
พลังงาน
(วัตต์)

ความถี่
(เฮิร์ตซ)

น้ําหนัก
(กก)

NKD1OXI-15
NKD1-IR

210-265

0.86

7.57

15

15

204.7

50

9.7

210-265

0.02

16

0.3

0.5 ppm
/ 1 ชม /
10000
ลิตร

4.8

50

0.75

เครื่องคํานวณการเพิ่มความเป็นด่างแก่สระ NAKED
ค่า TDS ในน้ําสําหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกของทุกสระจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ ก่อนจะเติมเกลือเข้าไปในสระ
ให้ทําการทดสอบน้ําเพื่อหาระดับ TDS ก่อน
ค่า TDS ทีแ่ นะนําสําหรับระบบน้ําจืด NAKED อยู่ที่ช่วง 800 – 1200 ppm
คําแนะนําการทําให้น้ําสมดุล
สระ

ค่า pH ที่เหมาะสม

ค่าความเป็นด่างรวมที่
เหมาะสม

ค่าความกระด้างแคลเซียม
ที่เหมาะสม

คอนกรีต

7.4-7.6

80-150 ppm

250-300 ppm

ไฟเบอร์กลาส/ไวนิล

7.0-7.2

80-120 ppm

150-190 ppm

หากใช้แร่ธาตุ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไปในบรรจุภณ
ั ฑ์หรือปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสระน้ําในพืน้ ที่ ข้อมูลข้างล่างนี้
เป็นคําแนะนําสําหรับปริมาณเกลือทีเ่ ติมลงไปในสระว่ายน้ําหลังจากน้ําสมดุลแล้ว
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ขนาดสระ (ลิตร)

เกลือ (กก)
ห้ามเติมเกลือลงในกล่องสกิมเมอร์โดยตรง เกลือเข้มข้นสูงจะผ่านระบบกรอง ปั๊ม และอุปกรณ์อื่นๆ ในสระ

13. การรับประกัน
อุปกรณ์นี้ผ่านการผลิตและทดสอบตามมาตรฐานสูงสุดและมีการรับประกันดังต่อไปนี้
13.1 เครื่องควบคุมระบบน้ําจืด NKD1 สามารถเข้ารับการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการเป็นระยะเวลา 36 เดือนนับจากวันที่ซื้อเมื่อ
หลังตรวจสอบพบว่าสาเหตุของความผิดปกติเกิดจากการผลิตหรือวัสดุ เป็นการรับประกันแบบส่งกลับมาซ่อมที่บริษัท
เซลล์อิเล็กโทรไลต์มีการรับประกัน 3 ปี *การรับประกันสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์จํากัดอยู่ที่ 12 เดือน นับจาก
วันที่ติดตั้ง ยกเว้นซื้อรุ่นที่มีไว้เพื่อบริการเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการรับประกัน 24 เดือน
13.2 สภาวะแวดล้อมการทํางานที่ไม่เหมาะสมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต เช่น ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม
หรือแรงดันน้ําที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิแวดล้อมสูงเกินไป หรือสภาวะใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อการทํางานของอุปกรณ์จะทําให้
การรับประกันนี้เป็นโมฆะ
13.3 อุปกรณ์ที่ชํารุดทั้งหมดจะต้องส่งมายังผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายทันทีที่ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับการชํารุด ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การขนส่งจะต้องชําระล่วงหน้า ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่าง
การขนส่ง
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13.4 หากหลังทดสอบพบว่าอุปกรณ์ชํารุด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องซ่อมหรือเปลี่ยนโดยไม่มีค่าบริการ (ค่าขนส่งอื่นๆ ผู้ซื้อจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ) แต่หากขณะตรวจสอบอุปกรณ์นี้แล้วพบว่าวาระการรับประกันไม่ผ่าน ผู้ผลิตจะคิดค่าบริการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์
13.5 ความรับผิดของผู้ผลิตตามกฎหมายแนวปฏิบัติด้านการค้า ค.ศ. 1974 ฉบับแก้ไขสําหรับการทําผิดเงื่อนไขหรือการ
รับประกันจะจํากัดอยู่ที่การเปลี่ยนหรือสรรหาอุปกรณ์ (หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์) เมื่อสิ่งนั้นถูกส่งไปแล้ว
13.6 ความรับผิดสูงสุดของผู้ผลิตจะไม่เกินราคาในสัญญาสําหรับการซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่อ้างว่า
ชํารุด นอกจากนี้ ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดจากการทํางานผิดปกติหรือ
การชํารุดหรือข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดแจ้งในใบรับประกัน
13.7 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตจําหน่ายได้รับการออกแบบสําหรับใช้ในสระว่ายน้ําที่มีความสมดุลตามดัชนี Langelier Saturation
Index โดยมีค่า pH ในช่วง 6.8-7.8 ระดับทองแดงไม่ควรเกิน 0.5 ppm และระดับ TDS ไม่ควรเกิน 1200 ppm
13.8 ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจาก แต่ไม่จํากัดเพียง การกัดกร่อน การตกสะเก็ด หรือความเค้น
การรับประกันจะเป็นโมฆะในสถานการณ์ต่อไปนี้
 ติดตั้งไม่ถูกต้อง ดําเนินการติดตั้งโดยบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเรา
 เครื่องควบคุมหรือเซลล์อิเล็กโทรดได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเรา
 ไม่ได้คงระดับ TDS ที่เหมาะสมไว้ตลอดเวลา
 เครื่องควบคุมไม่ได้รับการป้องกันจากสารต่าง ๆ
 เครื่องควบคุมไม่ได้ถูกใช้งานในตําแหน่ง/พื้นที่อากาศถ่ายเทสะดวก
 น้ําเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องควบคุม
 ใช้งานในลักษณะการติดตั้งเชิงพาณิชย์ (การติดตั้งลักษณะนี้มีการรับประกัน 1 ปีสําหรับเครื่องควบคุมและเซลล์
อิเล็กโทรด ยกเว้นได้รับอนุญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์ซึ่งจะมีการรับประกัน 24 เดือน)
 มีแมลง ฝุ่น ทราย หรือวัตถุแปลกปลอมอื่น ๆ เข้าไปในเครื่องควบคุม
 การชํารุดที่ไม่อาจซ่อมแซมได้
 อุปกรณ์มีการใช้ผิดประเภท ไม่ได้รับการดูแล เกิดความเสียหาย ผ่านการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการ
ดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าด้วยวิธีการใด
 การรับประกันนี้ใช้ได้สําหรับค่าช่างและค่าวัสดุเท่านั้น
 ระบบนี้มีไว้ใช้สําหรับสระว่ายน้ําในครัวเซลล์เท่านั้น การใช้เชิงพาณิชย์ทําให้การรับประกันเป็นโมฆะ ยกเว้นได้รับ
อนุญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์
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