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1. คําเตือนและคําแนะนําด้านความปลอดภัยท่ีสําคัญ 
1.1 คําเตือนที่สําคัญ 
คู่มือฉบับน้ีประกอบด้วยข้อมูลสําคัญเก่ียวกับการติดต้ัง การทํางาน และการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ีอย่างปลอดภัย เจ้าของและ/
หรือผู้ใช้งานอุปกรณ์น้ีควรมีข้อมูลน้ี ในการติดต้ังและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช้ินน้ี ควรปฏิบัติตามคําแนะนําเบ้ืองต้นด้านความ
ปลอดภัยเสมอ การไม่ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําด้านความปลอดภัยในคู่มือฉบับน้ีสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บและ/
หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดในคู่มือฉบับน้ี 
หน่วยควบคุมมีส่วนประกอบที่ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า จึงอาจมีอันตรายจากไฟช็อตเมื่อเปิด หากสายไฟชํารุด ควรให้
ผู้ผลิต ตัวแทน หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายๆ กันมาเปลี่ยนให้เพ่ือป้องกันอันตราย ผลิตภัณฑ์น้ีควรติดต้ังตามกฎการเดิน
สายไฟ AS/NZS 3000 ควรติดต้ังนอกพ้ืนที่สระนํ้า กรุณาติดต่อ บริษัท พูลแอนด์สปา โปรดักส์ จํากัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
0-2738-5088-99 เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
 
1.2 คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่สําคัญ 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ห้ามให้เด็กเล็กใช้ผลิตภัณฑ์น้ีเว้นแต่กรณีที่เด็กได้รับการฝึกโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของเด็กและบุคคลดังกล่าวรู้จักความสามารถของเด็กในการใช้อุปกรณ์น้ี เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือ
อุบัติภัย การซ่อมแซมอุปกรณ์จะต้องดําเนินการโดยช่างบริการสระนํ้ามืออาชีพที่มีความชํานาญเท่าน้ัน 
การผสมกับนํ้า ให้เทกรดลงไปในน้ําเท่านั้น ห้ามเทน้ําลงไปในกรดเป็นอันขาด 
ห้ามเสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้หากกล่องเปียก 
อาจเกิดการสะสมก๊าซได้หากเดินสายไฟไม่เหมาะสม: เพ่ือลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ เครื่องควบคุมได้รับการออกแบบมาให้ 
OXI Cell และ ION Rods รับพลังงานก็ต่อเมื่อป๊ัมทํางาน มิฉะน้ันแล้ว อาจเกิดการสะสมก๊าซได้ หากไม่ได้ติดต้ังสายไฟของปั๊ม
ไว้กับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ (ช่องระบายของป๊ัม) ที่เครื่องควบคุม ผู้ติดต้ังระบบจะต้องแน่ใจว่า OXI Cell และ ION Rods 
ไม่ได้รับพลังงานเมื่อป๊ัมปิดอยู่หรือนํ้าไม่ไหลผ่านเครื่อง 
 
2. คําอธิบายโดยสรุป 
 
ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซ้ือระบบน้ําจืด NKD1 กรุณาอ่านคู่มือจนจบก่อนติดต้ังเครื่องใหม่นี้ ระบบของคุณจะต้องได้รับ
การติดต้ังและทํางานตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
แม้เราจะพยายามสุดความสามารถเพ่ือให้ข้อมูลในคู่มือฉบับน้ีมีความถูกต้องและครบถ้วน แต่เราจะไม่รับผิดในกรณีเกิดความ
ผิดพลาดหรือการละเว้นการปฏิบัติตามคําแนะนํา บริษัท Naked Pools สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะสําหรับ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในน้ีไม่ว่าเวลาใดโดยมิได้รับการแจ้งล่วงหน้า 
ระบบนํ้าจืด NKD1 ของคุณเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง มีการบํารุงรักษาน้อยกว่าเคร่ืองฆ่าเช้ือทั่วไปอย่างมาก 
ระบบฆ่าเช้ือในสระว่ายนํ้าและสปาแบบไฮบริดน้ีใช้ส่วนผสมระหว่างการแตกประจุทองแดงแลเงิน รวมท้ังออกซิเดชันที่บําบัด
และผลิตนํ้าจืด ระบบน้ีผลิตเกลือ/ระดับแร่ธาตุตํ่ากว่าเคร่ืองเกลืออ่ืน ๆ มากถึง 70% ทําให้มีการผลิตคลอรีนตํ่าเป็นสถิติ 
โปรดทราบว่าระบบนํ้าจืด NKD1 ไม่ได้รับออกแบบในการบํารุงรักษาสระว่ายนํ้าด้วยสารเคมีและทําให้มีความสมดุลด้าน
สารเคมี เราแนะนําให้มีการทดสอบนํ้าและทดสอบทองแดงอยู่เป็นประจํา ทําความสมดุลและแก้ไขหากจําเป็นต้องคงระดับ
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ความสมดุลที่แนะนําสําหรับสระนํ้าของคุณ น่ีเป็นสิ่งสําคัญในการบํารุงรักษาให้สมบูรณ์และทําให้แน่ใจว่าสระของคุณ      
จะไม่เกิดปัญหา 
ในระบบน้ําจืดของ Naked Pools มีแบบผลิตภัณฑ์แบบเดียว 
NKD1 ได้รับการออกแบบสําหรับการฆ่าเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพสําหรับนํ้าปริมาตรสูงถึง 100,000 ลิตร เทคโนโลยีทําความ
สะอาดในตัวเองทําให้สภาพขั้ว (polarity) ของแผ่น OXI Cell เปลี่ยนทิศทางทุก ๆ 4-16 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับการต้ังค่าของคุณ) 
ระยะเวลาในการเปลี่ยนกลับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดูหัวข้อการทําความสะอาดเซลล์ การเปลี่ยนสภาพขั้วทําให้แคลเซียม
หลุดออกและทําให้แผ่น OXI สะอาด โปรดทราบว่าอาจจําเป็นต้องทําความสะอาดแผ่น OXI อยู่เป็นครั้งคราว แท่ง ION Rods 
เปลี่ยนทิศทางทุก ๆ 3 นาทีเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสึกหรอเท่าเทียมกันทุกด้าน โปรดทราบว่าแท่ง ION Rods เป็นช้ินส่วนที่ใช้
แล้วทิ้ง จึงต้องเปลี่ยนอยู่เป็นคร้ังคราว (ปกติทุก ๆ 2 ปี) ขึ้นอยู่กับขนาดของสระว่ายนํ้า 
สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ www.naked-pools.com  

ขอบคุณอีกคร้ังที่เลือกระบบนํ้าจืด NKD 1  
เราหวังว่าคุณจะว่ายนํ้าอย่างมีความสุขในสระนํ้าจืดเป็นเวลาหลายปี 

 
 

2.1 ข้อเสนอแนะและคําแนะนําที่มีประโยชน์ 
 อ่านคู่มือและเก็บคู่มือให้ดี 
 ใช้งานอุปกรณ์ในโหมดแมนนวลเมื่อมีคนใช้งานในสระจํานวนมากเพ่ือให้มีการหมุนเวียนนํ้าเพียงพอ 
 รักษาระดับทองแดงให้อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.4 ppm ตลอดเวลา 
ค่า pH จะต้องปรับให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องเพื่อให้อ่านคา่ได้แม่นยํา ดูหัวข้อที่ 8.3 ค่า pH 
สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ www.naked-pools.com  
ห้ามใช้สารปรับสภาพน้ํา (กรด cyanuric) 
ห้ามใช้สารประกอบโบรมีน 
ห้ามใช้สารที่ทําให้การจับกลุ่มของผงที่ทําจากอลูมิเนียม  
ห้ามใช้โซดาไฟ (sodium carbonate) 
ห้ามใช้คลอรีนเกล็ด 
ห้ามใช้สื่อกรอง zeolite 
 รักษาระดับของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในนํ้า (TDS) ให้อยู่ระหว่าง 800 – 1000 ppm เพ่ือให้เครื่องทํางานได้

มีประสิทธิภาพที่สุดและประสบการณ์ในสระน้ําจืดที่สมบูรณ์ 
 ลดรอบการทํางานเมื่ออุณหภูมิลดลง ดูหัวข้อที่ 6.7 โหมดฤดูหนาว (Winter Mode) 
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2.2 ส่วนประกอบ 
  

เครื่องควบคุม 
ออกซิไดเซอร์, ไอโอไนเซอร์, 
ตัวเซลล์พร้อมท่อส่งรวม 

ฉากยึดกําแพง แผ่นทดสอบน้ํา อุปกรณ์ทดสอบ

เกลียวลด 
ขนาด 2x50/40 

ปลั๊กติดผนังเขียว 
พร้อมสกรู 2 ชุด 

คู่มือการติดต้ังและการ
ทํางาน 
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2.3 อุปกรณ์ที่จําเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเตรียมสระ 
ก่อนใช้ระบบนํ้าจืด NKD1 กรุณาอ่านข้อความต่อไปน้ี 

 ตรวจสอบระดับ TDS ก่อนเริ่มใช้ระบบ 
 ระดับ TDS ที่เหมาะสมอยู่ที่ 800 – 1000 ppm และห้ามเกิน 1200 ppm 
 สําหรับการติดต้ังใหม่ทุกครั้ง กรุณาขอคําแนะนําจากผู้ก่อสร้างสระก่อนเติมเกลือหรือแร่ธาตุเน่ืองจากพ้ืนผิวบาง

ประเภทไม่จําเป็นต้องเติมเมื่อก่อสร้างเสร็จในตอนแรกแล้ว 
 ห้ามเติมเกลือ/แร่ธาตุลงไปยังกล่องสกิมเมอร์โดยตรง เกลือหรือแร่ธาตุที่มีความเข้มข้นสูงจะผ่านตัวกรองเข้าไปยัง

ป๊ัมและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในสระและอาจก่อความเสียหายได้ 
 

คําแนะนําที่มีประโยชน์ 
 ระบบน้ีสามารถทํางานได้ด้วยแร่ธาตุ/เกลือแมกนีเซียมคลอไรด์ได้ และคุณควรเผื่อสําหรับเกลือชนิดเหล่าน้ีไว้  

ประมาณ 20 – 30% 
 เกลือและแร่ธาตุควรจะเติมเข้าไปที่ฝั่งต่ืนของสระเสมอแล้วปล่อยให้ละลาย ห้ามให้เกลือสัมผัสกับพ้ืนสระ      

เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนผิวสระ ใช้แปรงขัดสระเพ่ือผสมเกลือเข้ากับนํ้า 
 การเปิดใช้งานป๊ัมจะช่วยผสมนํ้าและละลายเกลือ/แร่ธาตุได้ดีขึ้น 
เมื่อนํานํ้าจากสระไปยังร้านบริการสระนํ้าเพ่ือทําการทดสอบ กรุณานําบัตรระบบ NKD1 ที่อัดเป็นช้ันและปิดอยู่เพ่ือให้
แน่ใจว่านํ้าได้รับการทดสอบอย่างถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยํา ดูหัวข้อคําแนะนําที่มีประโยชน์ข้อ 8.0 คุณสมบัติทางเคมี
ของน้ํา 
 สารเคมีที่จําเป็นสําหรับสระเพียงอย่างเดียว คือ สารที่ทําให้เกิดความสมดุลของนํ้า 
 ควรให้ระดับทองแดงอยู่ที่ 0.2 – 0.4 ppm เพ่ือฆ่าเช้ือนํ้าให้สะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการเปิดเคร่ืองใช้งาน

เป็นครั้งแรก ระบบจะยอมให้นํ้าจากสระเข้ามา ที่ทําเช่นน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่ารอบการทํางานของระบบและระดับทั้งหมด
ได้รับการต้ังค่าอย่างถูกต้อง 
  

     
     

ไขควงหัวฟิลิปส์เบอร์ 2 

รองพ้ืน PVC 

สว่าน 6 มม. 

อุปกรณ์พ้ืนฐานต่อท่อ PVC  

เลื่อยตัด
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4. การติดต้ังระบบ NKD1 
4.1 แผนผังการติดต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การติดต้ังเคร่ืองควบคุม 

 เครื่องควบคุม NKD1 มีมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและนํ้าของเครื่องจักรของ IP23 ทําให้เครื่องน้ีสามารถ
ติดต้ังภายนอกอาคารได้ มีกฎกําหนดไว้ว่าเคร่ืองควบคุมจะต้องติดต้ังนอกพ้ืนที่สระ เครื่องควบคุมจะต้องติดต้ังตามกฎ
การเดินสายไฟ AS/NZ 3000 

 เคร่ืองควบคุมควรติดต้ังในตําแหน่งที่ระบายอากาศได้ดี ควรอยู่ห่างจากแสงแดดและนํ้าฝนเพ่ือให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน และอยู่เหนือพ้ืนอย่างน้อย 1 เมตรเพ่ือป้องกันมิให้นํ้าไหลเข้า 

 เครื่องควบคุมจะต้องไม่เก็บไว้ใกล้กับสารเคมี ปุ๋ย หรือในพ้ืนที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายซึ่งมีสารเคมีในลักษณะดังกล่าว
เน่ืองจากควันจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือความเสียหายต่อช้ินส่วนภายในของเครื่องควบคุมและอาจทําให้การ
รับประกันเป็นโมฆะ 

 เมื่อติดต้ังเคร่ืองควบคุมไว้บนเสา แนะนําให้ติดต้ังไว้บนแผงเรียบ ๆ อย่างน้อยจะต้องมีขนาดเท่ากันเพ่ือทําหน้าที่เป็น
แผ่นรองกันนํ้า 

 ติดต้ังเคร่ืองควบคุมไว้กับฉากยึดกําแพง ปลั๊กเขียน และสกรูที่จัดให้ไว้ 
เครื่องควบคุมไม่ควรติดต้ังห่างจากเซลล์ 1.5 เมตรเพ่ือให้ง่ายแก่การใช้งาน 

ไฟฟ้า 

กลับไปยัง

OXI และ ION CELL 

เครื่องควบคุม (ต้องอยู่ในท่ีระบายได้

ตัว

ปั๊ม 

จากกล่อง 
สกิมเมอร์ 

คําเตือน: ห้ามเสียบปลั๊กหากกล่องเปียก
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4.3 การติดต้ัง OXI/ตัวเซลล ์(Housing)   

 ติดต้ังตัวเซลล์เป็นแนวนอนในแนวท่อไหลกลับไปยังสระ (ใช้เกลียวลดขนาดที่จัดมาพร้อมกับชุดหากเป็นท่อ PVC 
ขนาด 40 มม.) โดยใช้กาว PVC สําหรับแรงดันสูง ตัวเซลล์สามารถติดต้ังแบบแนวต้ังได้ แต่จะต้องมีมาตรการสําหรับ
ก๊าซที่ติดอยู่ภายใน 

 ทิศทางการไหลของน้ําผ่านตัวเซลล์จะไหลไปทิศทางใดก็ได้ แต่เราไม่แนะนําให้ไหลเข้าจากฝั่ง OXI Cell และไหลออก
จากฝั่ง ION Rod ของตัวเซลล์ 

 ตรวจสอบว่า O-ring สะอาด มีการทาให้มันด้วยยางมะตอยซิลิโคน (ห้ามใช้เจลลี่ที่ทําจากปิโตรเลียม) และ       
O-ring จะต้องอยู่ภายในตัวเซลล์อย่างปลอดภัย 

 ติด OXI Cell เข้าไป ตัว Locking Ring จะต้องขันแน่นด้วยมือ (ห้ามใช้อุปกรณ์อ่ืนในการขันให้แน่น) 
 เสียบปลั๊กเข้าไปฐานของเคร่ืองควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเช่ือมต่ออย่างแน่นหนา 

 

4.4 การติดต้ัง ION 

 ตรวจสอบว่า O-ring สะอาด มีการทาให้มันด้วยยางมะตอยซิลิโคน (ห้ามใช้เจลลี่ที่ทําจากปิโตรเลียม)                  และ 
O-ring จะต้องอยู่ภายในตัวเซลล์อย่างปลอดภัย 

 ติด ION Rod เข้าไป ตัว Locking Ring จะต้องขันแน่นด้วยมือ (ห้ามใช้อุปกรณ์อ่ืนในการขันให้แน่น) 
 เสียบปลั๊กเข้าไปฐานของเคร่ืองควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเช่ือมต่ออย่างแน่นหนา 
 เสียบปลั๊ก 3 หัวของเครื่องควบคุมเข้าไปยังเต้าเสียบ 10 แอมป์ชนิดป้องกันกระแสไฟรั่วที่ทนแดดทนฝนได้ จากน้ัน

เสียบปลั๊กของป๊ัมเข้าไปยังเต้าเสียบไฟกระแสสลับ 3 หัวที่อยู่ด้านล่างของเคร่ืองควบคุม 

หมายเหตุ: ค่าของปั๊มจะต้องไม่เกิน 8 แอมป์ แนะนําปั๊มไม่เกิน 2HP/220V 

คําเตือน 

 เราไม่แนะนําให้ใช้วาล์วบริเวณท่อนํ้าเข้าหรือท่อนํ้าออกของตัวเซลล์ หากคุณใช้วาล์ว จะต้องแน่ใจว่าวาล์วไม่หัวตัน 
(ปิดล็อก) ขณะที่ป๊ัมกําลังทํางาน เป็นหน้าที่ของผู้ติดต้ังที่จะต้องแน่ใจว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมการไหลในกรณีน้ี
และอุปกรณ์น้ีจะต้องหยุดการทํางานของป๊ัมได้ 

 ต้องตรวจสอบเสมอว่างานเดินท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ยอมให้มีก๊าซเกิดขึ้นและสะสมในช้ินส่วนใดในการติดต้ัง 
 แนะนําให้ติดต้ังตัวเซลล์แนวนอนเพื่อสร้างกับดักก๊าซที่ทําหน้าที่ดินความปลอดภัยตามธรรมชาติ การติดต้ังในลักษณะ

อ่ืนอาจก่อให้เกิดการระเบิด การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากผู้ติดต้ังไม่ขับก๊าซออก ท่อระบายอากาศติดต้ัง/หล่อแบบไว้
ตามการออกแบบของตัวเซลล์มีเพ่ือกําจัดการสะสมของก๊าซ แม้ว่าเราจะแนะนําอยู่เสมอว่าการติดต้ังที่ถูกต้องไม่ควร
ให้มีก๊าซเกิดขึ้นเลย 

 ตัวเซลล์จะต้องติดต้ังในบริเวณท่อนํ้าที่ไหลกลับมายังสระ จะต้องติดต้ังอยู่หลังจากตัวกรอง เครื่องทําความร้อนก๊าซ 
เครื่องทําความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ หรือป๊ัมความร้อน 

 ห้ามทาของเหลวรองพ้ืนบริเวณตัวเซลล์ เน่ืองจากไม่จําเป็นและอาจทําปฏิกิริยากับพลาสติก 
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5. การเปิดใช้ระบบนํ้าจืด NKD1 

5.1 การเปิดเครื่อง 

เมื่อเปิดระบบนํ้าจืด NKD1 เป็นคร้ังแรก หน้าจอด้านขวาจะแสดง 

 
5.2 START UP CLOCK SET (การต้ังค่าเวลาในตอนเริ่มต้น) 

START UP CLOCK SET มีไว้สําหรับต้ังค่าเวลาในแต่ละวันได้ ตัวเลข HH จะ
กะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมเวลา ส่วนการกด [-] จะเป็นการลดเวลา 
กด [OK] เพ่ือบันทึกช่ัวโมง HH และ MM ที่เลือกไว้ 
กด [<] เพ่ือข้ามเมนูน้ี แต่ถึงอย่างไรก็ต้องต้ังค่าในภายหลังอยู่ดี 

 

ตัวเลข MM จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมเวลา ส่วนการกด [-] จะเป็น
การลดเวลา 
กด [OK] เพ่ือบันทึกช่ัวโมง HH และ MM ที่เลือกไว้ 
กด [<] เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

5.3 Mineral or Salt Mix (การผสมแร่ธาตุหรือเกลือ) 

Mineral or Salt Mix มีไว้สําหรับกรอกชนิดแร่ธาตุที่ใช้ในสระ การกด 
[+] หรือ [-] จะเป็นการเปลี่ยนจากเกลือเป็นการผสมแร่ธาตุ 
เหตุผลก็เพราะการอ่านค่าเกลือสูง (ค่า TDS) มีความจําเป็นเพ่ือให้แร่
ธาตุจะต้องมีค่านําไฟฟ้าเท่าเทียมกับเกลือ 
กด [OK] เพ่ือยืนยันการเลือก 
กด [<] เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

5.4 การเปิดใช้งานครั้งแรก 

เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เครื่องจะถามว่าขณะน้ันมีทองแดงอยู่ในสระ
หรือไม่ สาเหตุที่ถามก็เพราะจะต้องเติมทองแดงลงไปในสระเพื่อให้
ระบบทํางานได้อย่างถูกต้องและฆ่าเช้ือในนํ้าให้สะอาด 
สําหรับการติดต้ังสระใหม่ทั้งหมด ให้กด [-] NO แล้วไปยังหัวข้อที่ 5.5 
ข้อมูลสําหรับการเปิดใช้งาน กด [<] เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
หากสระมีทองแดงและกําลังใช้ระบบไอโอไนเซอร์ ให้กด [+] และปฏิบัติ
ตามคําสั่งที่แสดงบนจอ ข้อมูลสําหรับการเปิดใช้งาน (ข้อ 5.5) จะแสดง 
เครื่องจะต้ังค่าตัวจับเวลาโดยอัตโนมัติเพ่ือทํางานตามปริมาตรของนํ้าที่
กรอกเข้าไป สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 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 
เม่ืออ่านค่าได้ 40,000 ลิตรหรือใกล้เคียง จะมีไฟกะพริบเพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าสามารถเปลี่ยนได้แล้ว 
กด [OK] เพ่ือยืนยันการเลือก หากคุณไม่ทราบขนาดสระ คุณสามารถกด 
[OK] แล้วตั้ ง ค่า น้ีภายหลัง  สําหรับข้อมูลเ พ่ิมเติม  สามารถดู ได้ที่  
www.naked-pools.com  
กด [<] เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

เลือก NO เม่ือมีคําถามว่า DOES YOUR POOL CURRENLY CONTAIN 
COPPER แสดงข้อความดังสองภาพด้านขวาน้ี 

 
เวลาที่แสดง คือ จํานวนชั่วโมงที่เคร่ืองจะทํางานต่อเน่ืองเพ่ือให้แน่ใจว่า
ระดับทองแดงในนํ้าน้ันถูกต้องโดยดูจากขนาดสระท่ีกรอกลงไปในหน้าจอ
ก่อนหน้าน้ี  

5.6 Default Display Screen (หน้าจอแสดงต้ังต้น) 

หน้าจอแสดงค่าตั้งต้น (DDS) แสดงหน้าจอดังด้านขวา น่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่
ผลิตได้ของเครื่อง 
การกด [+] หรือ [-] จะเพ่ิมการตั้งค่า OXI และหน้าจอจะเปลี่ยนดังที่เห็น
ในด้านขวา 

 

ค่าน้ีควรจะอยู่ที่ 100% ตลอดเวลา ยกเว้นเม่ือเลือกใช้ Spa Mode 
สัญลักษณ์ (•) หมายถึงการทํางานเป็นปกติ 
T2 เป็นการตั้งค่าตั้งต้นของตัวจับเวลาที่แสดง “Dual Timer Cycle” (สอง
รอบตัวจับเวลา) และ T1 แสดง “Single Timer Cycle” (หนึ่งรอบตัวจับ
เวลา) เมื่อเลือกตัวจับเวลาหนึ่งรอบ 
Mode จะแสดงคําว่า AUTO ค่านี้สามารถเปล่ียนได้โดยกด Power/Mode 
(เลือกได้ระหว่าง AUTO, ON หรือ OFF)  
เวลาจะแสดงเป็น ชั่วโมง: นาที ในรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง 
สถานะเซลล์แสดง FWD เมื่อเซลล์อยู่ในทิศทางไปด้านหน้า และแสดง REV 
เมื่อทิศทางกลับหลัง 
สถานะเต้าเสียบไฟกระแสสลับของป๊ัมจะแสดงว่า ON หรือ OFF 
มีการแสดงการตั้งค่า ION 
เมื่อมีเหตุการณ์ไฟดับ ระบบจะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS และจะเปิด 
ใช้งาน Mode ที่บันทึกไว้ล่าสุด 
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6. การทํางานของแผงควบคุม 

6.1 ปุ่ม OK 

สามารถกรอกเมนูโดยการกดปุ่มลัดเมนูที่แผงควบคุมหรือเลือก 
Main Menu โดยการกดปุ่ม [OK] 
Main Menu มีไว้สําหรับกรอกเมนูทั้งหมด รวมท้ังเมนูที่มีปุ่มลัดบน
แผงควบคุม 
การกด [+] จะนําคุณไปยังเมนูล่าสุด การใช้ [-] หรือ [OK] เป็นการ
กรอก 3 เมนูแรก 

 

การกด [<] เป็นการกลับไปยังหน้าจอเมนูก่อนหน้า 
การกด [+] หรือ [-] เป็นการเลื่อนขึ้นหรือลง การกด [OK] เพ่ือ
กรอกเมนูที่กะพริบอยู่  

ต่อไปน้ีเป็นเมนูต่างๆ ที่มีในระบบนํ้าจืด 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  
นํ้าจืด NKD1 เมื่อกดปุ่มน้ี โหมดจะเปลี่ยนจาก AUTO เป็น OFF  
จากน้ันเป็น ON 
เมื่อเปิดเคร่ืองเป็นครั้งแรก การต้ังค่าจากโรงงานจะอยู่ในโหมด AUTO 
ดังที่แสดงด้านขวา 

 

การกด [POWER/MODE] ให้เป็น OFF จะแสดงหน้าจอที่อยู่ด้านขวาน้ี 

 

การกด [POWER/MODE] ให้เป็น ON จะแสดงหน้าจอที่อยู่ด้านขวาน้ี 

 
การกด [OK] จากหน้าจอ DDS เป็นการกรอก MAIN MENU 
การกด [+] จะนําคุณกลับไปยังเมนูล่าสุด แล้วการใช้ [-] หรือ [OK] เป็น
การกรอก 3 เมนูแรก 
การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS 

 

การกด [+] จะนําคุณกลับไปยังเมนูล่าสุด 
การกด [+] 6 คร้ัง หน้าจอจะแสดงตามภาพด้านขวา 
กด [OK] เพ่ือเข้า POWER/MODE  

การกด [OK] จะบันทึกโหมดท่ีจําเป็นแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS 
การกด [<]จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS 

 

6.3 OXI 

ก่อนเข้าไปที่ OXI คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS 
OXI BOOST จะเป็นการตั้งค่า oxidiser และป๊ัมให้ทํางานต่อเน่ือง  
24 ช่ัวโมง ซ่ึงจะทําให้มีการเพ่ิมเวลาออกซิไดซ์เพ่ิมเติมเม่ือจําเป็น เรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า OXI BOOST 
OXI BOOST สามารถกรอกได้โดยการกด [OK] ใน MAIN MENU แล้ว
เล่ือนลงไปที่ OXI BOOST (เมนูที่ 4) 
การกด [+] หรือ [-] จะเป็นการปรับเวลาคร้ังละชั่วโมง 
ขณะที่ตัวจับเวลากําลังนับถอยหลัง คุณสามารถ กด [+] หรือ [-] เม่ือใดก็
ได้และเพ่ิมหรือลดเวลา 1 ช่ัวโมง 
หลังจากที่ตัวจับเวลา OXI BOOST ที่เลือกไว้ทํางานจนหมดแล้ว (เม่ือ
ตัวเลขระบุว่าถึง 0:00) เคร่ืองจะกลับไปที่หน้าจอ DDS ใน 
POWER/MODE ที่เลือกไว้ล่าสุด 
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6.4 ION 

ก่อนเข้าไปท่ี ION คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS 
ปุ่ม [ION] จะควบคุมปริมาณการผลิตของ IONISER สําหรับระบบน้ําจืด 
NKD1 ปริมาณการผลิตจะกําหนดโดยปริมาตรของนํ้าเมื่อคุณกรอก
ขนาดสระในหัวข้อที่ 5.5 ข้อมูลการเปิดใช้งาน 
คุณสมบัติน้ีใช้งานง่ายมากหากระดับทองแดงไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง 
(0.2 – 0.4 ppm) หรือเมื่อคุณต้องการใช้งานป๊ัมนานกว่าช่ัวโมงปกติ 
(เช่น ป๊ัมที่ปรับความเร็วได้แล้วต้ังค่าให้ทํางานช้า หรือ คุณต้องการให้มี
การกรองเพ่ิมเติม) ในกรณีเช่นน้ี ระดับ ION จะลดลง 
การกด [+] หรือ [-] จะเพ่ิมหรือลดทีละ 1% 
คุณสามารถเข้ามาต้ังค่า ION ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU หรือ
เลื่อนลงไปที่ ION Setting 
 
 

 

6.5 CLOCK/TIMER  (นาฬิกา / จับเวลา) 

ก่อนเข้าไปที่ CLOCK/TIMER คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS 
ระบบนํ้าจืด NKD1 มีพร้อมกับตัวจับเวลาระบบดิจิทัลในตัว 
การแสดงเวลาของนาฬิกา/ตัวจับเวลาแสดงในรูปแบบ 24 ช่ัวโมงทั้งหมด 
คุณต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างนาฬิกา (Clock) และตัวจับเวลา (Timer) นาฬิกา จะบอกเวลาของแต่ละวัน              
(เช่น 08.00 น.) ส่วนตัวจับเวลาเป็นการต้ังค่าโปรแกรมเพ่ือให้เครื่องเปิดหรือปิด 
หากคุณต้องการใช้ระบบในโหมด MANUAL ON และลบล้างการต้ังค่าตัวจับเวลาภายใน ใหต้ั้งค่าเป็น 00:00 สําหรบัเวลาการ
เปิด/ปิดทั้งหมด 
สามารถเข้าไปต้ังค่านาฬิกา/ตัวจับเวลา ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU หรือเลื่อนลงไปที่ CLOCK/TIMER 
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6.51 Clock Settings (การต้ังค่านาฬิกา) 

การต้ังค่านาฬิกามีไว้สําหรับต้ังค่าเวลาของวัน 
ตัวเลขช่ัวโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ช่ัวโมง (HH) ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอ DDS 

 

ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที 
(MM) ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า  

  

6.52 การต้ังค่าตัวจับเวลา 

การกด [CLOCK/TIMER] จะแสดงหน้าจอดังด้านขวา 
การกด [+] หลังจากน้ันจะเปลี่ยนเป็นหน่ึงรอบตัวจับเวลา (Single 
Timer Cycle: T1) การกด [OK] เป็นการยอมรับรอบการทํางานที่
เลือกและเข้าไปยังโปรแกรมตัวจับเวลา การต้ังค่าเวลาของวัน ให้กด 
[CLOCK/TIMER] อีกคร้ัง 

 

การกด [+] เปลี่ยนกลับไปยังสองรอบตัวจับเวลา (Dual Timer 
Cycle: T2) การกด [OK] เป็นการยอมรับรอบการทํางานที่เลือก
และเข้าไปยังโปรแกรมตัวจับเวลา การต้ังค่าเวลาของวัน ให้กด 
[CLOCK/TIMER] อีกคร้ัง 

 

TIMER 1: ON TIME (HH) 
ตัวเลขช่ัวโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ช่ัวโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

TIMER 1: ON TIME (MM) 
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที 
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

TIMER 1: OFF TIME (HH) 
ตัวเลขช่ัวโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ช่ัวโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
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TIMER 1: OFF TIME (MM) 
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที 
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
 

 

TIMER 2: ON TIME (HH) 
ตัวเลขช่ัวโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ช่ัวโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
 

 

TIMER 2: ON TIME (MM) 
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที 
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
 

 

TIMER 2: OFF TIME (HH) 
ตัวเลขช่ัวโมง (HH) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับ
ช่ัวโมงที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
 

 

TIMER 2: OFF TIME (MM) 
ตัวเลขนาที (MM) จะกะพริบ การกด [+] จะเป็นการเพ่ิมตัวเลข  
การกด [-] จะเป็นการลดตัวเลข การกด [OK] หมายถึง ยอมรับนาที 
ที่เลือกไว้ การกด [<] จะนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
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6.6 การล้างย้อน 

ก่อนเข้าไปท่ีโหมด BACKWASH คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS 
ปุ่ม [BACKWASH] จะช่วยคุณในการใช้งานป๊ัมและตัวกรองระหว่างการล้างย้อน 
 
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการล้างย้อน 
ห้ามใช้ชะแลงงัดตัวกรองขณะท่ีปั๊มทํางานอยู่เพราะอาจก่อความเสียหายต่อซีลกันรั่ว อาจเกิดการรั่วไหล 
ปั๊มจะเริ่มและหยุดทํางานตามที่คุณต้องการ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์ว ที่จับวาล์ว ฝา ตะกร้า และอุปกรณ์อ่ืน 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 เมื่อป๊ัมกําลังทํางาน ส่วน ไฟ LED ว่า OFF เมื่อป๊ัมหยุด 

 

 
ตัวกรองคาร์ทริดจ์: หากตัวกรองของคุณเป็นชนิดที่มีคาร์ทริดจ์ คุณสามารถทําความสะอาดด้วยฟังก์ช่ันที่จําเป็นทั้งหมด กด [<] 
หรือ [BACKWASH] เพ่ือออก 
ตัวกรองชนิดทราย แก้ว หรือ แผ่นกรอง D.E.: หากคุณใช้ตัวกรองเหล่าน้ี ให้หมุนวาล์วมัลติพอร์ทของตัวกรองไปยังตําแหน่ง
ล้างกลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกที่จับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อพร้อมแล้ว กด [OK] เพ่ือเข้าไปยังรอบการทํางานของ 
[BACKWASH MODE] 
กด [OK] เพ่ือให้ป๊ัมเริ่มทํางานเป็นเวลา 1 นาที แล้วเวลาที่เหลือ (TIME 
LEFT) จะแสดงโดยอัตโนมัติ นับถอยหลังครั้งละ 1 วินาที 
เมื่อนํ้าสกปรกอยู่ในท่อนํ้าทิ้งและไซท์กลาสใสแล้ว กด [OK] เพ่ือสิ้นสุด
การทํางาน 
จากน้ันหน้าจอจะแสดงโหมด RINSE (ระบาย) 

 

กด [OK] หยุดการทํางานของป๊ัม หน้าจอจะแสดงโหมด RINSE (ระบาย) 
หมุนวาล์วมัลติพอร์ทของตัวกรองไปยังตําแหน่งล้างกลับ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าตัวล็อกที่จับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง กด [OK] เพ่ือเข้าสู่รอบการ
ทํางานของโหมด RINSE  
กด [<] หรือ [BACKWASH] ทําให้คุณสามารถออกจากหน้าน้ันได้และจะ
นําคุณไปยัง BACKWASH COMPLETE 
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กด  [OK] เ พ่ือให้ ป๊ัมเ ร่ิมทํางานเป็นเวลา  1 นาที  แล้วเวลาที่ เห ลือ  
(TIME LEFT) จะแสดงโดยอัตโนมัติ นับถอยหลังคร้ังละ 1 วินาที 
เม่ือนํ้าสกปรกอยู่ในท่อนํ้าทิ้งและไซท์กลาสใสแล้ว กด [OK] เพ่ือส้ินสุด  
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 ดการทํ า ง านของ ป๊ัม  หน้าจอจะแสดง  BACKWASH 
COMPLETED หมุนวาล์วมัลติพอร์ทของตัวกรองไปยังตําแหน่งตัวกรอง 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกที่จับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง เม่ือพร้อมแล้ว กด 
[OK] เพ่ือเข้าสู่วงรอบการทํางานสุดท้ายของ BACKWASH COMMPLETED 
แล้วกด [<] หรือ [BACKWASH] ทําให้คุณสามารถออกจากหน้าน้ันได้ 

 

หน้าจอจะแสดง BACKWASH COMPLETED จะแสดง ป๊ัมยังหยุดอยู่ คุณจะ
มีเวลาในการตรวจสอบว่าฝาถูกปิดและวาล์วบังคับการไหลที่จําเป็นกลับไป
ยังตําแหน่งที่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบคร้ังสุดท้ายว่าทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งที่
ถูกต้องและมีการกันร่ัวซึม 
กด [BACKWASH] เพ่ือออกจากโหมด BACKWASH COMPLETED แล้วคุณ
จะกลับไปยังหน้าจอ DDS ได้ 
 

 

6.7 WINTER MODE (โหมดฤดูหนาว) 

ก่อนเข้าไปท่ีโหมด WINTER คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS 
ปุ่ม [WINTER MODE] จะปรบัการต้ังค่า OXI ของเคร่ือง NKD1 ลง 50% 
โดยอัตโนมัติเมื่อเคร่ืองอยู่ในโหมด AUTO หรือ ON 
เครื่องจะคงการต้ังค่าอัตโนมัติที่ 50% และจะเป็นเช่นน้ีจะกว่าจะกดปุ่ม 
[WINTER MODE] อีกคร้ัง 
การกด [+] หรอื [-] จะเพ่ิมหรือลดการต้ังค่า OXI คร้ังละ 10% โดย     
เริ่มจาก 0% - 90% 
เมื่อคุณได้จุดต้ังค่าที่ต้องการ กด [OK] แล้วจะกลับไปยังจอ DDS ผลการ
ผลิตจะแสดงทีก่ารต้ังค่าที่ลดลง (50% หรือ อย่างอ่ืนตามที่คุณต้ังค่าไว้) 
สามารถประหยัดได้มากในช่วงเดือนของฤดูหนาวเน่ืองจากจํานวนรอบ
การทํางานสามารถเปลี่ยนไปได้ถึง 50% ขึ้นอยู่กับการต้ังค่าสระของคุณ 
สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่                  
www.naked-pools.com  
คุณสามารถเข้า WINTER MODE ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU 
แล้วเลื่อนลงไปที่ WINTER MODE 
กด [WINTER MODE] ขณะที่เครื่องยัง ON อยู่จะกลับไปยังการต้ังค่า 
เดิมโดยอัตโนมัติ 
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7.  คําแนะนําเมนูระบบนํ้าจืด NKD1 
7.1 Backwash (การล้างกลบั) 

 

ดูหัวข้อที่ 6.6 BACKWASH (การทํางานของแผงควบคุม) 

7.2 Brightness (ความสว่าง) 

สามารถเข้าไปต้ังค่าความสว่างได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU 
แล้วเลื่อนลงไปยัง BRIGHTNESS (Menu 2) 
การต้ังค่าจากโรงงานอยู่ที่ 65% 
การกด [+] หรือ [-] ทําให้คุณปรับค่าความสว่าง การกด [OK] จะ
บันทึกความสว่างที่ต้องการแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS 
การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

  

7.3 Cell Cleaning – OXI Cell Reversing Time (การทาํความสะอาดเซลล ์– เวลาการสลับขั้ว OXI Cell) 

เทคโนโลยีทําความสะอาดในตัวเองทําให้สภาพขั้ว (polarity) ของ
แผ่น OXI Cell เปลี่ยนทิศทางทุก ๆ 4-16 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับการต้ัง
ค่าของคุณ) ระยะเวลาในการเปลี่ยนกลับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดู
หัวข้อการทําความสะอาดเซลล์ การเปลี่ยนสภาพขั้วทําให้แคลเซียม
หลุดออกและทําให้แผ่น OXI สะอาด โปรดทราบว่าอาจจําเป็นต้อง
ทําความสะอาดแผ่น OXI อยู่เป็นครั้งคราว 

 

การต้ังค่าจากโรงงานอยู่ที่ ทุกๆ 10 ช่ัวโมง ท่านสามารถปรับได้ต้ังแต่ 4 ช่ัวโมง (สําหรับพ้ืนที่ที่มีแคลเซียมสูง) จนถงึ 16 ช่ัวโมง 

ในพ้ืนที่ที่ความกระด้างของแคลเซียมในนํ้าตํ่า (ตํ่ากว่า 200 ppm) การทําความสะอาดเซลล์อาจไม่จาํเป็น เมื่อระดับแคลเซียม
สูงกว่า 200 ppm ควรทําการตรวจสอบเซลล์อยู่เป็นประจํา อาจจําเป็นต้องทําความสะอาดในสารที่เป็นกรด 

สามารถเข้าไปต้ังค่า CELL CLEANING ได้โดยกด [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนลงไปยัง ค่า CELL CLEANING (Menu 3) 

การกด [+] หรอื [-] ทําให้คณุปรับเวลาของการทํางาน CELL CLEANING โดยเพ่ิมหรือลดครั้งละ 1 ช่ัวโมง จากน้ันหน้าจอจะ
แสดงดังภาพด้านขวา  

การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

7.4 OXI Boost 

ดูหัวข้อที่ 6.3 OXI 
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7.5 OXI Setting 

ก่อนเข้าไปท่ีโหมด OXI คุณจะต้องอยู่ที่หน้าจอ DDS 
คุณสมบัติน้ีใช้งานง่ายมากหากคุณต้องการใช้งานป๊ัมนานกว่าช่ัวโมง
ปกติ (เช่น ป๊ัมที่ปรับความเร็วได้ หรือ คุณต้องการให้มีการกรอง
เพ่ิมเติม) ในกรณีเช่นน้ี ระดับ ION สามารถลดลงได้หากจําเป็น 

 

การต้ังค่าจากโรงงานอยู่ที่ 100% และสระส่วนใหญ่ก็จะยังต้ังไว้ที่ 100% เช่นเดิม หากไม่แน่ใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ที่ www.naked-pools.com  

การกด [+] หรือ [-] ขณะที่อยู่ในหน้าจอ DDS จะเพ่ิมหรือลดรั้งละ 1% 

สามารถเข้าไปต้ังค่า OXI ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนไปยัง OXI Setting 

7.6 Clock / Timer 

ดูหัวข้อที่ 6.5 CLOCK/TIMER (การทํางานของแผงควบคุม) 

7.7 Contrast (ความคมชัด) 

สามารถเข้าไปยังการต้ังค่า CONTRAST ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ 
MAIN MENU แล้วเลื่อนลงไปยัง CONTRAST (Menu 7) 
การต้ังค่าจากโรงงานอยู่ที่ 80%  
การกด [+] หรอื [-] จะทําให้คุณปรับค่าความคมชัด กด [OK] เพ่ือ
บันทึกความคมชัดที่ต้องการแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS 
การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

 

7.8 Power/Mode (เปิด/โหมด) 

ดูหัวข้อที่ 6.2 POWER/MODE (การทํางานของแผงควบคุม) 

7.9 Pump Setting (การต้ังค่าป๊ัม) 

การต้ังค่าป๊ัมมีไว้สําหรับป้องกันป๊ัมหากนํ้าไม่ไหล หมายความว่า 
เวลาที่ป๊ัมถูกต้ังค่าให้ทํางานได้หลังจากที่เซนเซอร์บริเวณ OXI Cell 
ตรวจพบว่านํ้าไม่ไหล ป๊ัมจะปิดการทํางานต้ังแต่ 3-10 นาทีหลังจาก
ตรวจพบนํ้าไม่ไหล 

 

สามารถเข้าไปยังการต้ังค่า Pump Setting ได้โดยกดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนลงไปยัง Pump Setting (Menu 9) 

การต้ังค่าจากโรงงานอยู่ที่ 3 นาที การกด [+] หรือ [-] จะทําให้คุณปรับระยะเวลาที่ป๊ัมหยุดการทํางาน จากน้ันกด [OK] เพ่ือ
บันทึกระยะเวลาการป้องกันป๊ัมที่ต้องการ 

นอกจากน้ี คุณสามารถเลือก OFF เพ่ือปิดการทํางานของโหมดน้ี การทําเช่นน้ีจะไม่เป็นการหยุดการไหลออกของปั๊ม 

การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

สําหรับการต้ังค่าที่มีการใช้สวิตช์ควบคุมการไหลหรือตัวควบคุมป๊ัมภายนอก การต้ังค่าน้ีให้เลือก OFF 
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7.10 TDS Test (การทดสอบ TDS) 

TDS TEST มีไว้สําหรับวัดค่า TDS (ของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในนํ้า) TDS ประกอบด้วยของแข็งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในนํ้า 
เช่น เกลือ แร่ธาตุ แคลเซียม โซเดียมคาร์บอเนต และกรด 

สามารถเข้าไปต้ังค่า TDS Test ได้โดย กดปุ่ม [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนไปยัง TDS TEST (Menu 10) 

ก่อนทําการทดสอบ ต้องแน่ใจว่า OXI CELL ปราศจากการสะสมแคลเซียมเนื่องจากแคลเซียมจะทําหน้าที่      
เป็นฉนวนป้องกันขั้วไฟฟ้าและส่งผลต่อการอ่านค่า หากจําเป็นต้องทําความสะอาดแบบแมนนวล โปรดอ่านหัวข้อที่ 911 
การตรวจสอบและการทําความสะอาด OXI Cell 

ระดับ TDS จะทดสอบและแสดงดังภาพด้านขวา 
จะมีการแสดง 4 ค่าเป็นเวลา 30 วินาทีเรียงไปด้านหน้า จากน้ัน อีก 
30 นาทีหลัง จะเป็นการเรียงแบบกลับหลัง  
การกด [<] และ [>] ขณะที่หน้าจอด้านบนแล้วกดค้างไว้ 3 วินาที
จะทําให้คุณเข้าสู่หน้าจอการบํารุงรักษา ทําให้คุณสามารถ
ตรวจสอบค่า TDS ในปัจจุบันได้  

การทดสอบจะทดสอบไปด้านหน้าก่อน หากคุณต้องการตรวจสอบ
แบบถอยหลัง ให้กด [<] และ [>] พร้อมกันแล้วกดค้างไว้ 3 วินาที 
ทิศทางการทดสอบจะเปลี่ยนเป็นถอยหลัง ในขณะเดียวกัน หน้าจอ
จะแสดงการอ่านค่าปัจจุบันในลักษณะ xxx.xamps 

 

การกด [<] จะพาคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า การวัดค่าด้วย TDS Test ใช้เป็นแนวทางเท่าน้ันเน่ืองจากอาจมีหลายปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ เราแนะนําให้คุณนําตัวอย่างนํ้าจากสระและบัตรทดสอบนํ้าไปยังร้านสระว่ายนํ้าที่อยู่ใกล้เคียงก่อนเติม
เกลือ/แร่ธาตุ หรือเปลี่ยน OXI Cell 

7.11 Service Menu (เมนูบํารุงรักษา) 

กรุณาติดต่อ บริษัท พูลแอนด์สปา โปรดักส์ จํากัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2738-5088-99 เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
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7.12 Spa Mode (โหมดสปา) 

โหมดสปาทําให้คุณปรับต้ังค่าให้เหมาะสมกับสปาของคุณ 
สามารถเข้าโหมดสปาได้โดยกด [OK] ที่ MAIN MENU แล้วเลื่อนลง
ไปยัง SPA MODE (Menu 12)  
กด [+] หรือ [-] เพ่ือปรับต้ังค่า SPA MODE จาก OFF เป็น ON 
และจาก ON เป็น OFF  
การเลือก OFF เป็นการต้ังค่า OXI OUTPUT SETTING เป็น 100% 
และเลือก ON จะเปลี่ยน OXI OUTPUT SETTING เป็น 10% เมื่อ
เลือก SPA MODE ให้เป็น ON หน้าจอ DDS จะเปลี่ยนดังแสดง
ด้านขวา 

 

กด [OK] เพ่ือบันทึกการต้ังค่าที่ต้องการแล้วกลับไปยังหน้าจอ DDS 

กด [<] เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 

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 

ระบบนํ้าจืด NKD1 ได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้กับนํ้าในสระว่ายนํ้าที่มีความสมดุล เป็นไปตามดัชนี Langelier Saturation 
Index ซึ่งมีช่วงค่า pH ต้ังแต่ 6.8 – 7.8 ดังที่แนะนําไว้ก่อนหน้าน้ี เพ่ือประสิทธิภาพและการทํางานที่ดีที่สุดของระบบนํ้าจืด 
NKD1 จะต้องคงความสมดุลของนํ้าในสระให้ได้ระดับหน่ึง ควรมีการทดสอบนํ้าอยู่เป็นประจํา โดยบรรจุนํ้าในภาชนะทึบแล้ว
นําไปทดสอบให้เร็วที่สุดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําที่สุด ต่อไปน้ีเป็นรายการระดับสารเคมีที่แนะนํา 

คําแนะนํา 

เมื่อนํานํ้าไปทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญหรือร้านสระว่ายนํ้า กรุณาแสดงบัตรดังด้านล่างที่ให้มาพร้อมกับเคร่ืองเพ่ือให้ได้รับการ
ทดสอบนํ้าที่ถูกต้อง 

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

 

8.1 ทองแดง                                                                        รอบการวัด: ดีที่สุดคือสัปดาห์ละคร้ัง 

ปริมาณทองแดงที่เหมาะสมอยู่ที่ช่วง 0.2 – 0.4 ppm ตรวจให้แน่ใจว่าค่า pH (หัวข้อ 8.3) อยู่ในระดับที่ถูกต้องเพ่ือให้อ่านค่า
ได้ถูกต้อง ค่า pH ที่สูงจะทําให้การอ่านค่าทองแดงเพ้ียนไป ถึงแม้จะมีปริมาณทองแดงอยู่ แต่เครื่องอาจจะอ่านไม่พบ ทดสอบ
ระดับทองแดงด้วยอุปกรณ์ทดสอบทองแดงท่ีให้ไปพร้อมกับระบบและปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆ ที่ให้ไป การปรับค่าการผลิต
ทองแดง ให้กด [ION] แล้วกด [+] หรือ [-] เพ่ือเพ่ิมหรือลดครั้งละ 1% สามารถเข้าไปต้ังค่า 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 จะลดลงเน่ืองจากการล้างย้อน การไหลล้นของสระ ฝนตกหนัก นํ้ากระเซ็น และ
ผู้ใช้สระว่ายนํ้า ระดับ TDS ที่เหมาะสมทําให้การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด รวมท้ังทําให้นํ้าสะอาดที่สุด 

ระดับ TDS ไม่ควรตํ่ากว่า 700 ppm ระดับ TDS ตํ่า (น้อยกว่า 700 ppm) จะไปทําลายผิวเคลือบของ OXI Cell และทํา
ให้การรับประกันเป็นโมฆะ 

ห้ามเติมเกลือลงไปโดยตรงท่ีกล่องสกิมเมอร์ เกลือเข้มข้นสูงจะผ่านเข้าไปยังตัวกรอง ป๊ัม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของสระ 

เคล็ดลับง่ายๆ: ย่ิงนํ้าเย็นเท่าไหร่ การผลิตย่ิงน้อยลง แต่น่ีไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เกลือเพ่ิม 

เครื่องสามารถทํางานได้ด้วยเกลือแร่ธาตุ/แมกนีเซียมคลอไรด์ และคุณควรเติมมากกว่าเกลือปรกติประมาณ 20-30% 

เกลือ/แร่ธาตุควรเติมในสระฝั่งที่ต้ืนแล้วปล่อยให้ละลายกับนํ้า ไม่ควรให้ตกตะกอนบนพ้ืนสระเนื่องจากอาจไปก่อความเสียหาย
แก่พ้ืนผิว ใช้แปรงขัดสระเพ่ือผสมเกลือ/แร่ธาตุเข้ากับนํ้า 

การเปิดใช้งานป๊ัมจะเป็นการคนนํ้าและช่วยให้เกลือ/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% ซึ่งน่ันเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงต้องควบคุมค่า pH ให้อยู่ในช่วง 
ที่เหมาะสม 

จะต้องรักษาค่า pH ที่เหมาะสมไว้เพ่ือป้องกันปัญหา เช่น จุดดํา การเกิดคราบ นํ้าขุ่น เป็นต้น ค่า pH ที่ไม่เหมาะสมสามารถ
ทําลายสีพ้ืนผิวและผนังของสระได้ 

เมื่อค่า pH สูง คุณสามารถเติมกรดเกลือเพ่ือลดค่า pH ได้ 
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8.4 ค่าความเป็นด่างรวม                 รอบการวัด: ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ 

ระดับค่าความเป็นด่างรวมท่ีเหมาะสม:  สระคอนกรีต 80 – 150 ppm  

สระไฟเบอร์กลาส/สระไวนิล 80 – 120 ppm 

ไม่ควรสับสนระหว่างค่าความเป็นด่างรวมกับค่า pH แม้ว่าทั้งสองค่าจะเก่ียวข้องกันอย่างมาก ค่าความเป็นด่างรวมเป็น
ตัวกําหนดว่าค่า pH จะเปลี่ยนไปเร็วและง่ายเพียงใด มีหน่วยเป็น ppm คุณควรใช้ชุดทดสอบที่มีการทดสอบค่าความเป็นด่าง
รวม ค่าความเป็นด่างรวมอาจก่อให้เกิดระดับ pH ที่ไม่เสถียร ซึ่งทําให้ไม่สามารถคงค่า pH ให้น่ิงได้ อาจก่อให้เกิดคราบ การ
กัดกรด การกัดกร่อนของโลหะ ค่าความเป็นด่างรวมสูงจะทําให้มีค่า pH สูงอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อค่าความเป็นด่างรวมสูง คุณสามารถเติมกรดเกลือ (ค่อยๆ ใส่ทีละนิด) เพ่ือลดค่าความเป็นด่างรวม 

เมื่อค่าความเป็นด่างรวมตํ่า คุณสามารถเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตเพ่ือเพ่ิมค่าความเป็นด่างรวม 

 

8.5 ความกระด้างของแคลเซียม           รอบการวัด: ทุก ๆ 3 เดือน 

ระดับความกระด้างของแคลเซียมที่เหมาะสม:  สระคอนกรีต 250 - 300 ppm  

สระไฟเบอร์กลาส/สระไวนิล 150 - 190 ppm 

นอกจากค่า pH และค่าความเป็นด่างรวมแล้ว ความกระด้างของแคลเซียมจะต้องสมดุลเพ่ือว่าสระจะไม่ถูกกัดกร่อนหรือพ้ืนผิว
ของสระแตกสะเก็ด อาการเหล่าน้ีหมายความว่านํ้าในสระไม่สมดุล 

คําเตือนที่สําคัญที่สุด 

การใส่สารเคมีให้ใช้วิธีการและปริมาณที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ที่ให้ไว้หรือตามที่ผู้ให้บริการสระมืออาชีพในพ้ืนที่แนะนํา 
นอกจากน้ี หากสงสัยในผลลัพธ์ที่ได้ โปรดปรึกษา ผู้ให้บริการสระมืออาชีพในพ้ืนที่ หรือข้อมูลเพ่ิมเติมที่                   

 www.naked-pools.com  
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9. การบํารุงรักษาระบบ 

การบํารุงรักษาระบบนํ้าจืด NKD1 ได้รับการออกแบบมาให้ดําเนินการอย่างง่ายดาย ระบบนํ้าจืดของคุณจะต้องเป็น
ส่วนประกอบสระว่ายนํ้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพ่ือว่าจะได้บํารุงรักษาแค่ขั้นพ้ืนฐาน 

ขณะที่องค์ประกอบทางเคมีของน้ําเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการบํารุงรักษา แต่ก็มีปัจจัยอ่ืน ๆที่จําเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่ 

ห้ามใช้ผ้าขนหนูหรือวัสดุที่คล้ายกันนํามาคลุมเครื่องควบคุม การระบายอากาศเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้การทํางานของเคร่ืองมี
ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่อง เราแนะนําเสมอว่าจะต้องทําการติดต้ังในพ้ืนที่หลังคาปกคลุม ห่างไกลจากสารเคมี 

การวางเครื่องไว้ในโรงเก็บของปิดหรือสิ่งแวดล้อมลักษณะเช่นน้ี ซึ่งอยู่ใกล้กับสารเคมี ปุ๋ย และสารกัดกร่อนอ่ืน ๆ จะทําให้
เครื่องเสียหายและทําให้การรับประกันสิ้นสุดลง 

ตรวจสอบว่าปลั๊กของสาย OXI Cell และ ION Rod เสียบแน่นและมีสภาพดีพอใช้งานได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

9.1 การตรวจสอบและการทําความสะอาด OXI Cell 

อิเล็กโทรดแบบสลับ (Reverse polarity) ปกติแล้วไม่จําเป็นต้องมีการทําความสะอาด แต่หากในพ้ืนที่ที่นํ้ากระด้างมาก 
แคลเซียมอาจไม่ถูกกําจัดออกทั้งหมด การสะสมแคลเซียมอาจเกิดขึ้นในบริเวณท่ีมีอิเล็กโทรดตํ่า เซนเซอร์ หรือฝั่งแผ่น
อิเล็กโทรด เหตุการณ์เช่นน้ีจะไม่ส่งผลต่อการทํางานของระบบ 

อิเล็กโทรดทั้งหมดจะต้องทําความสะอาดก่อนที่จะเกิดการสะสมของคราบสะเก็ด/แคลเซียมถึงจุดทีช่่องว่างระหว่างอิเล็กโทรด
ใน OXI Cell เช่ือมกันสนิท หาก OXI Cell มีการสะสมแคลเซียมมากเกนิไป อาจไปทําลายสารเคลือบอิเล็กโทรด เน่ืองจาก
การเช่ือมกันของแคลเซียมทาํให้เกิดการเสียดสีบริเวณสารเคลือบของแผ่น ซึ่งจะไปส่งผลต่อการทํางาน 

ตรวจสอบ OXI Cell เพ่ือป้องกันการสะสมเศษขยะขนาดเล็กที่อาจผ่านตัวกรองเข้ามาได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังการล้างย้อน 

สําหรบัการทาํความสะอาด กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี ้

ปิดสวิตช์การทํางานของเคร่ืองควบคุมและป๊ัม เพ่ือให้แน่ใจว่าป๊ัมและระบบจะไม่เปิด 

ถอดสกรู OXI Cell Locking Ring และถอดอิเล็กโทรดมาตรวจสอบ หากมีการสะสมแคลเซียม ให้จุม่อิเล็กโทรดลงไปในสารทํา
ความสะอาดเซลล ์

สามารถทําสารทําความสะอาดได้โดยผสมกรดเกลือ 1 สว่นกับนํ้า 10 ส่วน หากมีการสะสมมาก อาจใช้สารทําความสะอาดที่
เข้มข้นกว่าในการกําจัดแคลเซียม การใช้นํ้า 5 ส่วนจะทําให้สารเข้มข้นขึน้แต่จะไม่ทําให้อิเล็กโทรดเสยีหาย คุณสามารถใช้สาร
ทําความสะอาดเซลล์ได้ หากใช้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไป ปล่อยสารทําความสะอาดให้ละลายแคลเซียม                   
เป็นเวลา 10 นาที การกําจัดสารทําความสะอาด ให้ทิ้งในจุดที่สํานักงานท้องถิ่นอนุญาต ห้ามทิ้งลงในแหล่งนํ้าหรือ              
ท่อระบายนํ้า 
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เคล็ดลับที่มีประโยชน์ 

การนําสารทําความสะอาดกลับมาในสระก็เป็นการนําแคลเซียมที่เพ่ิงจะทําความสะอาดออกไปให้กลับคืนมา ดังน้ัน ควรใช้สาร
ซ้ําจนกว่าจะหมดประสิทธิภาพก่อนนําไปกําจัด กรุณาเก็บสารทําความสะอาดอย่างปลอดภัยตามคําแนะนําที่ติดไว้บนภาชนะ 

ห้ามทําให้แผ่นอิเล็กโทรดเป็นรอยหรือบิดเบ้ียวในตัวเซลล ์

ตรวจให้แน่ใจว่า O-ring น้ันสะอาด มีการทาน้ํามันหล่อลื่น และอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม 

จุ่มทําความสะอาดอิเล็กโทรดในน้ําสะอาดแล้วนําไปติดต้ังกลับในตัวเซลล์ดังเดิม ต้องแน่ใจว่า Locking Ring ติดแน่น         
และปลอดภัย 

เปิดสวิตช์การทํางานของเคร่ืองควบคุม และป๊ัมและระบบจะกลับมาทํางานในโหมดก่อนหน้าน้ี 

เมื่อผสมกรดกบันํ้า ให้นํากรดมาเติมใสน่้ําเสมอ ห้ามนําน้าํไปเติมใส่กรดเด็ดขาด ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา หน้ากาก 
และถุงมือทุกครั้งที่ทําความสะอาดเซลล์ 

 

9.2 การตรวจสอบ ION Rods 

แท่งทองแดง/เงินเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง จําเป็นต้องเปลี่ยนช้ินส่วนเมื่อหมดอายุการใช้งาน (ปกติทุก ๆ 2 ปี) ขึ้นอยู่กับ      
ขนาดของสระ 

เมื่อ Rods ในเคร่ืองบางลง เคร่ืองจะแสดงข้อความว่า เกิด
ข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบการบริการลูกค้า ION Rods ดัง
ภาพด้านขวา  

แท่งทองแดง/เงินสําหรับเปลี่ยนของ Naked Pools มาเป็นชุดสําเร็จรูป ประกอบด้วยสายไฟและปลั๊กที่ติดมาคู่กันสําหรับการ
เปลี่ยนและติดต้ังได้อย่างง่ายดาย 

สําหรับการตรวจสอบหรือเปลี่ยน ION Rods ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 ปิดสวิตช์การทํางานของเคร่ืองควบคุม และป๊ัม เพ่ือให้แน่ใจว่าป๊ัมและระบบจะไม่เปิด 
 ถอดสกรู OXI Cell Locking Ring และถอด Rods ออกจากตัวเซลล์ ถอดสายออกจากฐานเคร่ืองควบคุม 
 เปลี่ยน NKD ION Rods แลว้ทํากระบวนการอีกคร้ัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า O-ring สะอาดนั้นสะอาดมีการ             

ทานํ้ามันหล่อลื่น และอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม 
 เปิดสวิตช์การทํางานของเคร่ืองควบคุม และป๊ัม และระบบจะกลับมาทํางานในโหมดก่อนหน้าน้ี 
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9.3 การตรวจสอบและทําความสะอาดเคร่ืองควบคุม 

ปกติแล้ว เครื่องควบคุมระบบน้ําจืด NKD1 แทบจะไม่จําเป็นต้องดูแลรักษาเลย 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊ก 3 หัวของเครื่องควบคุมเข้าไปยังเต้าเสียบ 10 แอมป์ชนิดป้องกันกระแสไฟรั่วที่ทนแดด      
ทนฝนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กของป๊ัมเสียบกับเต้าเสียบไฟกระแสสลับ 3 หัวที่อยู่ด้านล่างของเคร่ืองควบคุม ตรวจหาว่า
ปลั๊ก และสายไฟชํารุดเสียหายหรือไม่ หากชํารุดเสียหาย ให้ติดต่อผู้ผลิต ตัวแทน หรือบุคคลที่มีความเช่ียวชาญมาเปลี่ยนให้
เพ่ือป้องกันอันตราย 

หากเป็นการต่อแบบถาวร ช่างไฟผู้เช่ียวชาญจะเป็นผู้ทําการติดต้ังทั้งหมด 

เครื่องควบคุมระบบน้ําจืด NKD1 มีการระบายอากาศเพ่ือทําให้อุปกรณ์ภายในมีอุณภูมิเย็นท่ามกลางอากาศที่ร้อน อีกทั้งยังมี
การสเปรย์นํ้ามันชนิดพิเศษติดอยู่ภายในเคร่ืองระหว่างการผลิตเพ่ือป้องกันมิให้แมลงเข้าไปในเครื่อง นอกจากน้ี ในการป้องกัน
แมลง ให้ฉีดสเปรย์บนพ้ืนผิวกําแพงหรือเสาที่ติดต้ังเครื่องไว้อยู่เป็นระยะ ห้ามฉีดสเปรย์ไปยังเคร่ืองควบคุมโดยตรง ในการฉีด
สเปรย์จะต้องปิดเคร่ืองก่อนเสมอ ทิ้งสเปรย์ไว้ให้แห้งก่อนเปิดใช้งานอีกคร้ัง 
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10. การแก้ปัญหาระบบ 

หากคุณสงสัยว่าทําไมระบบนํ้าจืด NKD1 ไม่ทํางานอย่างที่ควรจะเป็น ต่อไปน้ีเป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ 
นอกจากน้ี สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.naked-pools.com 

 ข้อผิดพลาด สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข 
10.1 FAULT LED <<ON>> หลายสาเหตุ ดูที่หน้าจอ LCD เพ่ือหาเหตุผล จากน้ัน เข้าไปท่ี

หัวข้อคําแนะนําการแก้ปัญหา 
10.2 HIGH TDS - SEE 

MANUAL 
ค่า TDS สูงเกนิไป
หรือขาดแผ่นเซลล ์

ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) 
ตรวจสอบว่าเซลล์ปราศจากวัตถุแปลกปลอม 
(เช่น สายไฟ โลหะ หรือทัชช่ิงเพลท ฯลฯ) 

10.3 INTERNAL 
TEMPERATURE HIGH 

ไม่มีการถ่ายเท
อากาศรอบ ๆ 
เครื่องควบคุมหรือ
มีค่า TDS สูง
เกินไป 

เครื่องควบคุมต้องติดต้ังในสถานที่ที่อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ปราศจากสารเคมแีละปุ๋ย 
ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) 
 

10.4 LOW TDS หรอื 
CLEAN CELL หรือ 
FAULTY CELL 

ค่า TDS ตํ่า ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) 
 

  แคลเซียมสะสมใน
แผ่นเซลล ์

แคลเซียมจะทาํหน้าที่เป็นฉนวน จําเป็นต้อง
กําจัดออก 
ดูหัวข้อการทําความสะอาดเซลล์อิเลก็โทรด (9.1) 

  อุณหภูมินํ้าตํ่า อุณหภูมินํ้าในฤดูหนาวอาจตํ่ามากได้ ทุก ๆ 1 
องศาที่ตํ่ากว่า 28 องศาเซลเซียส กําลังการผลิต
จะลดลง 2-3% 

  นํ้าไหลผ่านเซลล์ไม่
เพียงพอ 

ตรวจสอบการไหลของนํ้า ต้องแน่ใจว่านํ้าไหล
ผ่านเซลล์เต็มช่อง 

  เซลล์อาจได้รับ
ความเสียหายหรือ
หมดอายุการใช้งาน 

สารเคลือบที่ได้รับความเสียหายจะลดอายุการใช้
งานของเซลล์ลงและลดปริมาณการผลิต หากค่า
ต่าง ๆ ถูกต้องหมดแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าเซลล์
หมดอายุการใช้งาน ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.naked-pools.com  

  ระดับในฝั่งหน่ึงตํ่า 
แต่อีกฝั่งหน่ึงปกติ 

อาจต้องทําความสะอาดเซลล์ (หัวข้อ 9.1) หรือ
เซลล์อีกฝั่งหน่ึงอาจหมดอายุการใช้งาน 
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10.5 NO CURRENT FLOW 
– NO OUTPUT 

การควบคุม หรือ 
PCB หลักเกิด
ข้อผิดพลาด 

สําหรับ PCB หลักเกิดข้อผิดพลาด โทรหาช่าง 
โทรศัพท์ 0-2738-5088-99 

10.6 FAULT CHECK ION ION Rods อาจ
ได้รับความเสียหาย
หรือหมดอายุการ
ใช้งาน 

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่                                 

www.naked-pools.com เพ่ือซื้อ ION Rods 
ใหม่มาเปลี่ยน 

  ค่า TDS ตํ่า ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) 
  อุณหภูมินํ้าตํ่า อุณหภูมินํ้าในฤดูหนาวอาจตํ่ามากได้ ทุก ๆ 1 

องศาที่ตํ่ากว่า 28 องศาเซลเซียส กําลังการผลิต
จะลดลง 2-3% 

  นํ้าไหลผ่านเซลล์ไม่
เพียงพอ 

ตรวจสอบการไหลของนํ้า ต้องแน่ใจว่านํ้าไหล
ผ่านเซลล์เต็มตัวเซลล์ OXI/ION คณุอาจต้องล้าง
ย้อนตัวกรอง (หัวข้อ 6.6) 

10.7 WATER FLOW 
FAULT 

นํ้าไม่ไหล วาล์วอาจจะปิด เกิดความผิดพลาดของป๊ัม ท่อ
ระเบิด 

  นํ้าไหลน้อย นํ้าไม่ท่วมเซ็นเซอร์นํ้า 
  ป๊ัมความเร็วตํ่าไม่

สามารถจ่ายนํ้าได้
เพียงพอแก่ตัวเซลล์
ของเซลล ์

เพ่ิมความเร็วของป๊ัมจนกว่านํ้าจะเต็มตัวเซลล์ 

10.8 WATER TEMP HIGH นํ้าไม่ไหล วาล์วอาจจะปิด เกิดความผิดพลาดของป๊ัม ท่อ
ระเบิด 

10.9 WATER TEMP LOW อุณหภูมิของน้ําตํ่า
กว่า 13 องศา 

เครื่องควบคุมจะลดการผลิตเมื่ออุณหภูมิของน้ํา
ตํ่ากว่า 13 องศา เพ่ือป้องกันแผ่นเซลล ์

10.10 WATER TEMP 
SUDDEN INCREASE 

นํ้าไม่ไหล วาล์วอาจจะปิด เกิดความผิดพลาดของป๊ัม ท่อ
ระเบิด 

10.11 เครื่องไม่ทํางานเลย – 
ไฟไม่ติด 

ไม่ได้เสียบปลั๊กเข้า
กับเต้าเสียบหรือ
เต้าเสียบปิดอยู่ 

ตรวจสอบว่าสายไฟของเคร่ืองควบคุมเสียบเข้า
กับเต้าเสียบชนิดติดผนังและเต้าเสียบชนิดติด
ผนังเปิดอยู่ 

  เสียบเข้ากับ
เต้าเสียบแล้ว แต่ก็
ยังไม่มีไฟ 

ตรวจสอบเต้าเสียบชนิดติดผนังกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อ่ืน ๆ ที่ทํางานเป็นปกติ 
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  เต้าเสียบทํางาน
ปกติ แต่ก็ไม่มี
ไฟฟ้าเข้าอยู่ดี 

ตรวจสอบเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟที่ส่วนล่างของ
เครื่องควบคุม กดปุ่มสีขาวเพ่ือรีเซ็ทหากเกิดการ
กระชากปิด 

  กดแล้ว รีเซท็แล้ว 
แต่ก็ยังไม่มีไฟ 

หากคุณตรวจสอบข้างต้นหมดแล้ว น่าจะเป็น
ปัญหาภายใน โทรศัพท์หาช่างได้ที่ 0-2738-
5088-99 

  เบรกเกอร์ตัด
กระแสไฟยังอยู่ใน
ตําแหน่งกระชาก
ปิดอยู่ 

เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟทํางานผิดปกติ โทรศัพท์
หาช่างได้ที่ 0-2738-5088-99 

10.12  เครื่องไม่ทํางานเลย 
เครื่องเปิดติด แต่ดับ 

เบรกเกอร์ตัด
กระแสไฟรีเซท็แล้ว 
แต่กระชากปิดอีก
ครั้ง 

1. ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) ลด 
TDS ลงหากจาํเป็น 
2. ไฟช็อตทั่วแผ่นเซลล์ นําเซลล์ออกมา 
ตรวจสอบแผ่นเพ่ือหาโลหะที่พาดผ่านแผ่นเซลล ์
3. ตัวทํากระแสตรง เครื่องแปลงไฟ หรือสายไฟ
ของเซลล์ทํางานผิดปกติ โทรศัพท์หาช่างได้ที่   
0-2738-5088-99 

10.3 ทุกอย่างแสดงปกติ แต่
เครื่องไม่เปิดทํางาน 

ต้ังค่าตัวจับเวลาผิด กดปุ่ม POWER/MODE จนกว่าเคร่ืองจะเข้า
โหมด ON ตรวจดูว่าเคร่ืองเปิดใช้ได้หรือไม่ 

  เปิดได้แล้ว ตรวจสอบการต้ังค่าตัวจับเวลา (หัวข้อ 6.51) ใน
โหมด CLOCK/TIMER 

  ไม่เปิดอยู่ดี หากไฟ FAULT LED ติด ใหท้ําตามคําแนะนํา
ข้างบน หากมีแค่จอ LCD แสดงอยู่แล้วไม่เกิด
อะไรข้ึน โทรศัพท์หาช่างได้ที่ 0-2738-5088-99 

10.14 มีอาการละลายหรือไหม้
บริเวณสายไฟเช่ือม 
OXI หรือ ION 

เป็นไปได้ว่ามี
ความช้ืนเข้าไปยัง
ปลั๊กหรือสายไฟไม่
แน่นพอ (ไมล่อ็ก) 
ระหว่างการติดต้ัง 

หากละลาย จําเป็นต้องเปลี่ยน หรือไม่ก็ทําความ
สะอาดด้วย WD40 หรือสิ่งทีค่ล้ายกัน กลับมาขอ
บริการจากช่างหากละลายหรอืโทรศัพท์หาช่างได้
ที่ 0-2738-5088-99 

10.15 ค่า OXI OUT แสดงตํ่า
กว่า 100% 

ค่า TDS ตํ่ากว่า 
800 ppm 

ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) 

  แคลเซียมสะสมใน
แผ่นเซลล ์

แคลเซียมจะทาํหน้าที่เป็นฉนวน จําเป็นต้อง
กําจัดออก 
ดูหัวข้อการทําความสะอาดเซลล์อิเลก็โทรด (9.1) 
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  อุณหภูมินํ้าตํ่า อุณหภูมินํ้าในฤดูหนาวอาจตํ่ามากได้ ทุก ๆ      
1 องศาที่ตํ่ากว่า 28 องศาเซลเซียส กําลังการ
ผลิตจะลดลง 2-3% 

  นํ้าไหลผ่านตัวเซลล ์
OXI/ION ไม่
เพียงพอ 

ตรวจสอบการไหลของนํ้า ต้องแน่ใจว่านํ้าไหล
ผ่านเซลล์เต็มตัวเซลล์ OXI/ION คณุอาจต้องล้าง
ย้อนตัวกรอง (หัวข้อ 6.6) 

  เซลล์อาจได้รับ
ความเสียหายหรือ
หมดอายุการใช้งาน 

สารเคลือบที่ได้รับความเสียหายจะลดอายุการใช้
งานของเซลล์ลงและลดปริมาณการผลิต หากค่า
ต่าง ๆ ถูกต้องหมดแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าเซลล์
หมดอายุการใช้งาน  

  ระดับในฝั่งหน่ึงตํ่า 
แต่อีกฝั่งหน่ึงปกติ 

อาจต้องทําความสะอาดเซลล์ (หัวข้อ 9.1) หรือ
เซลล์อีกฝั่งหน่ึงอาจหมดอายุการใช้งาน 

  แคลเซียมสะสม
ต่อเน่ือง 

ดูการแก้ปัญหาน้ีในหัวข้อ 9.10 

10.16 เครื่องควบคุมทํางานได้
ทิศทางเดียว 
ไม่มีการผลิตในอีก
ทิศทางหน่ึง 

ตัวทํากระแสตรง 
เครื่องแปลงไฟ 
หรือ PCB ทํางาน
ผิดปกติ  

ส่งเคร่ืองกลับไปซ่อม 0-2738-5088-99 

10.17 ตัวจับเวลาทํางาน
ผิดปกติในโหมด AUTO 

การต้ังค่าผิดพลาด ตรวจให้แน่ใจว่า POWER/MODE ต้ังไว้ที่ AUTO 
ดูการต้ังค่าตัวจับเวลาในคู่มอืฉบับน้ี (หัวขอ้ 6.51) 

10.18 ท่อระบายป๊ัมของสระ
ทํางานผิดปกติ หรือ ป๊ัม
ทํางานตลอดเวลา 

ป๊ัมไม่ได้เสียบเข้า
กับฐานของระบบ 

ตรวจสอบว่าป๊ัมเสียบเข้ากับส่วนล่างของเคร่ือง
ควบคุม ไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบติดกําแพง
โดยตรง 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้ังค่าในโหมด AUTO มิใช่
โหมด MANUAL สําหรับการทํางานปกติ 

10.19 เซลล์ไม่ทําความสะอาด 
มีการสะสมแคลเซียม
บนเซลลม์าเกินไป หรือ
เครื่องควบคุมไม่เปลี่ยน
ทิศทาง 

มีแคลเซียมมาก
เกินไป การต้ังค่า
เปลี่ยนทิศทางสูง
เกินไป หรือ PCB 
ทํางานผิดปกติ 

1. ดูการทดสอบความกระด้างของแคลเซียม 
(หัวข้อ 8.5) และปรับนํ้าให้เหมาะสม 
2. เปลี่ยนจํานวนเวลาการทําความสะอาดเซลล ์
(หัวข้อ 7.3) 
3. พยายามเปลี่ยนทิศทางด้วยระบบแมนนวลโดย
กด [<] และ [>] ค้างไว้พร้อม ๆ กัน 3 วินาที 
(จะต้องอยู่ในหน้าจอต้ังต้นจึงทําเช่นน้ีได้) หากทํา
เช่นน้ีไม่ได้หมายความว่า PCB ทํางานผิดปกติ ให้
ส่งกลับไปซ่อม 
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10.20 การผลิต OXI ตํ่าหรือไม่
ผลิตเลย 

เครื่องทํางาน
ผิดปกติ 

ดูการแก้ไขจากข้อ 9.1 

  เครื่องต้ังค่าไม่
ถูกต้อง 

ต้องตรวจสอบการต้ังค่าพ้ืนฐาน เช่น ตัวควบคุม
การผลิตและระยะเวลาการทํางานของตัวจับเวลา 
ดูการต้ังค่าทั้งหมดในข้อ 5, 6, และ 7 และทําให้
นํ้าสมดุลตามความเหมาะสม 

  ค่า TDS ตํ่าเกินไป ตรวจสอบระดับ TDS (หัวข้อ 7.10 / 8.2) 
  ค่ํา pH สูงเกินไป ตรวจสอบคู่มือค่า pH (หัวข้อ 8.3) 
  เซลล์หมดอายุการ

ใช้งาน 
หากไม่ได้การผลิตสูงสุดที่ต้องการ อาจเป็นเพราะ
เซลลท์ํางานผิดปกติ 

10.21 ตัวจับเวลาสูญเสีย
ความสามารถในการจับ
เวลาเมื่อแหล่งไฟฟ้า
หลักถูกถอดออก 

แบตเตอรี่หมดอายุ เปลี่ยนแบตเตอรี่ – ส่งกลับไปซ่อม 
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11. องค์ประกอบของสนิค้า 
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11. รายการอะไหล่ 
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12. ตารางข้อมูลจําเพาะ 

รหัสรุ่น NKD1 

รุ่นเซลล ์ โวลต์ 
(Vac) 
เข้า 

แอมป์ 
(Aac) 
เข้า 

โวลต์ 
(Vdc) 
ออก 

แอมป์ 
(Adc) 
ออก 

คลอรีน 
(ก/ชม.) ที ่
TDS800 
ppm 

การใช้
พลังงาน 
(วัตต์) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ) 

นํ้าหนัก 
(กก) 

NKD1-
OXI-15 

210-265 0.86 7.57 15 15 204.7 50 9.7 

NKD1-IR 210-265 0.02 16 0.3 0.5 ppm 
/ 1 ชม / 
10000
ลิตร 

4.8 50 0.75 

 

เครื่องคํานวณการเพ่ิมความเป็นด่างแก่สระ NAKED 

ค่า TDS ในนํ้าสําหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกของทุกสระจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ ก่อนจะเติมเกลือเข้าไปในสระ     
ให้ทําการทดสอบนํ้าเพ่ือหาระดับ TDS ก่อน 
ค่า TDS ทีแ่นะนําสําหรับระบบนํ้าจืด NAKED อยู่ที่ช่วง 800 – 1200 ppm 
คําแนะนําการทําให้นํ้าสมดุล 

สระ ค่า pH ที่เหมาะสม ค่าความเป็นด่างรวมท่ี
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 ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไ้ปในบรรจุภัณฑ์หรือปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญด้านสระน้ําในพ้ืนที่ ข้อมูลข้างลา่งนี้
เป็นคําแนะนาํสําหรบัปริมาณเกลือทีเ่ติมลงไปในสระว่ายน้ําหลังจากน้ําสมดุลแล้ว 
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ขนาดสระ (ลิตร) 

 
 เกลือ (กก) 
ห้ามเติมเกลือลงในกล่องสกิมเมอร์โดยตรง เกลือเข้มข้นสูงจะผ่านระบบกรอง ป๊ัม และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในสระ 

13. การรับประกัน 

อุปกรณ์น้ีผ่านการผลิตและทดสอบตามมาตรฐานสูงสุดและมีการรับประกันดังต่อไปน้ี 

13.1 เครื่องควบคุมระบบนํ้าจืด NKD1 สามารถเข้ารับการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการเป็นระยะเวลา 36 เดือนนับจากวันที่ซื้อเมื่อ
หลังตรวจสอบพบว่าสาเหตุของความผิดปกติเกิดจากการผลิตหรือวัสดุ เป็นการรับประกันแบบส่งกลับมาซ่อมที่บริษัท 
เซลล์อิเล็กโทรไลต์มีการรับประกัน 3 ปี *การรับประกันสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์จํากัดอยู่ที่ 12 เดือน นับจาก   
วันที่ติดต้ัง ยกเว้นซื้อรุ่นที่มีไว้เพ่ือบริการเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการรับประกัน 24 เดือน 

13.2 สภาวะแวดล้อมการทํางานที่ไม่เหมาะสมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต เช่น ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม    
หรือแรงดันนํ้าที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิแวดล้อมสูงเกินไป หรือสภาวะใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อการทํางานของอุปกรณ์จะทําให้
การรับประกันน้ีเป็นโมฆะ 

13.3 อุปกรณ์ที่ชํารุดทั้งหมดจะต้องส่งมายังผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายทันทีที่ผู้ซื้อทราบเก่ียวกับการชํารุด ค่าใช้จ่ายสําหรับ    
การขนส่งจะต้องชําระล่วงหน้า ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่าง   
การขนส่ง 
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13.4  หากหลังทดสอบพบว่าอุปกรณ์ชํารุด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องซ่อมหรือเปลี่ยนโดยไม่มีค่าบริการ (ค่าขนส่งอ่ืนๆ ผู้ซื้อจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ) แต่หากขณะตรวจสอบอุปกรณ์น้ีแล้วพบว่าวาระการรับประกันไม่ผ่าน ผู้ผลิตจะคิดค่าบริการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ 

13.5 ความรับผิดของผู้ผลิตตามกฎหมายแนวปฏิบัติด้านการค้า ค.ศ. 1974 ฉบับแก้ไขสําหรับการทําผิดเง่ือนไขหรือการ
รับประกันจะจํากัดอยู่ที่การเปลี่ยนหรือสรรหาอุปกรณ์ (หรือช้ินส่วนของอุปกรณ์) เมื่อสิ่งน้ันถูกส่งไปแล้ว 

13.6 ความรับผิดสูงสุดของผู้ผลิตจะไม่เกินราคาในสัญญาสําหรับการซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่หรือช้ินส่วนของอุปกรณ์ที่อ้างว่า
ชํารุด นอกจากน้ี ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดจากการทํางานผิดปกติหรือ
การชํารุดหรือข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดแจ้งในใบรับประกัน 

13.7 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตจําหน่ายได้รับการออกแบบสําหรับใช้ในสระว่ายนํ้าที่มีความสมดุลตามดัชนี 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 

 ติดต้ังไม่ถูกต้อง ดําเนินการติดต้ังโดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเรา 
 เครื่องควบคุมหรือเซลล์อิเล็กโทรดได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเรา 
 ไม่ได้คงระดับ TDS ที่เหมาะสมไว้ตลอดเวลา 
 เครื่องควบคุมไม่ได้รับการป้องกันจากสารต่าง ๆ 
 เครื่องควบคุมไม่ได้ถูกใช้งานในตําแหน่ง/พ้ืนที่อากาศถ่ายเทสะดวก 
 นํ้าเล็ดลอดเข้าไปในเคร่ืองควบคุม 
 ใช้งานในลักษณะการติดต้ังเชิงพาณิชย์ (การติดต้ังลักษณะน้ีมีการรับประกัน 1 ปีสําหรับเครื่องควบคุมและเซลล์

อิเล็กโทรด ยกเว้นได้รับอนุญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์ซึ่งจะมีการรับประกัน 24 เดือน) 
 มีแมลง ฝุ่น ทราย หรือวัตถุแปลกปลอมอ่ืน ๆ เข้าไปในเคร่ืองควบคุม 
 การชํารุดที่ไม่อาจซ่อมแซมได้ 
 อุปกรณ์มีการใช้ผิดประเภท ไม่ได้รับการดูแล เกิดความเสียหาย ผ่านการซ่อมแซมท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการ

ดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าด้วยวิธีการใด 
 การรับประกันน้ีใช้ได้สําหรับค่าช่างและค่าวัสดุเท่าน้ัน 
 ระบบน้ีมีไว้ใช้สําหรับสระว่ายนํ้าในครัวเซลล์เท่าน้ัน การใช้เชิงพาณิชย์ทําให้การรับประกันเป็นโมฆะ ยกเว้นได้รับ

อนุญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์ 


