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ข้อมูลสําคัญด้านความปลอดภัย 

คู่มือฉบับน้ีมีข้อมูลที่สําคัญเก่ียวกับการทํางานและการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ีอย่างปลอดภัย 

กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคําแนะนําท้ังหมด คําแนะนําที่สําคัญเก่ียวกับความปลอดภัยเร่ืองความเสี่ยงต่อไฟ
ไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บแก่บุคคล 

คําเตือน 

อุปกรณ์น้ีไม่ควรใช้งานโดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ การรับรู้ และสติปัญญา (รวมถึงเด็ก) หรือผู้ที่ขาด
ประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่มีการควบคุมดูแลหรือฝึกสอนเก่ียวกับการใช้งานอุปกรณ์น้ีโดยบุคคลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับอุปกรณ์น้ี 

คําเตือน 

ห้ามเปิดเคร่ืองควบคุมไฟฟ้า ในกล่องควบคุมไม่มช้ิีนส่วนใดท่ีสามารถซ่อมได้เองโดยผู้ใช้งาน การซ่อมจะต้อง
ดําเนินการโดยช่างผู้เช่ียวชาญของ Ozone Swim เท่าน้ัน หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้องทําการเปล่ียน
สายโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเพ่ือป้องกันอันตราย 

คําเตือน 

ห้ามใช้งานเซลล์อิเล็กโทรไลต์โดยไม่มีนํ้าไหลเวียนอย่างเหมาะสมเน่ืองจากอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องได้ 

ข้อควรระวัง 

เคร่ืองน้ีมิได้มีไว้ใช้กับสระช่ัวคราว หรือสระประเภทพับเก็บได้ งานท่อท้ังหมดที่เก่ียวกับระบบจะต้องเสียบแน่น
และควรเสียบไว้เช่นน้ันหลังจากการติดต้ังโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ระบบทําความสะอาดสระว่ายน้ําด้วยโอโซน 

ขอแสดงความยินดีท่ีคุณตัดสินใจใช้ระบบทําความสะอาดสระว่ายนํ้าด้วยโอโซน เครื่อง Ozone Swim ที่คุณซ้ือมา
ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและบํารุงรักษาได้สะดวก 

กรุณาอ่านคําแนะนําให้ละเอียดก่อนใช้เครื่อง หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืน ๆ กรุณาติดต่อ
ตัวแทนจําหน่าย Ozone Swim หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.ozoneswim.com.au  

หมายเหตุ: หากคุณใช้ระบบน้ีสําหรับสระที่มีสปาอยู่ด้วย คุณหากต้องมีท่อไล่แก๊สหากนํ้าที่ไหลกลับสู่สระจะไหล
ผ่านสปาก่อน อีกทางหน่ึง ผู้ติดตั้งอาจต้ังต้ังสวิตช์ควบคุมการไหลเพ่ือระงับการใช้งานของระบบขณะท่ีมีการใช้
งานสปาอยู่ 

หมายเหตุ: สําหรับการติดต้ังที่ระบบกรอง / ระบบผลิตคลอรีนอยู่ตํ่ากว่าระดับของสระ จะต้องติดต้ังวาล์วท่อเพ่ือ
ทําให้ช่องระบายโอโซนแห้งหากมีนํ้าไหลกลับผ่านทอ่น้ัน วาล์วระบายนี้สามารถหาซ้ือได้ที่ Maytronics 
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คุณสมบัติ 

1.1 คุณสมบัติของเครื่องควบคุม 

 
1. ตัวบ่งชี้การทํางานของโอโซน 8. ตัวกรองอากาศ 
2. หน้าจอแสดงคลอรีนที่เซลล์ผลิตได้ 9. โอโซนที่ผลิตได้ 
3. สะพานไฟ 10. ตะก่ัวเซลล์ข้ัวบวก (สีแดง) 
4. สวิตช์ทําความสะอาด 11. ตะก่ัวเซลล์ข้ัวลบ (สีดํา) 
5. สวิตช์หลัก 12. ตัวเชื่อมเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส (สีขาว) 
6. ตัวควบคุมปริมาณการผลิตคลอรีนของเซลล์ 13. นาฬิกา 
7. เต้าเสียบช่องระบายของป๊ัม  
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การติดต้ัง 

2.1 การติดต้ัง 

 
หมายเหตุ: หากระบบน้ีติดต้ังตํ่ากว่าระดับนํ้า ต้องแน่ใจว่ามีวาล์วระบายติดอยู่กับช่องระบายโอโซน 

ขั้นตอนที่ 1 

วางเคร่ืองควบคุม Ozone Swim ห่างจากตัวกรองและเซลล์ผลิตคลอรีนได้สูงสุด 15 เมตร ขันสกรูสองช้ินให้ห่าง
กัน 380 มม. (สกรูที่ได้มาจากกล่องควบคุม) ติดตั้งเครื่องควบคุม Ozone Swim อย่างน้อย 900 มม. เหนือระดับ
พ้ืนในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยจากปัจจัยทางสภาพอากาศเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากสภาพอากาศที่รุนแรง 
(หากระบบอยู่ตํ่ากว่าระดับนํ้า ให้ติดต้ังวาล์วระบายตามคําแนะนํา) 

ขั้นตอนที่ 2 

ต่อท่อเซลล์ผลิตคลอรีนเข้ากับท่อนํ้าไหลกลับหลังจากตัวกรอง ต้องแน่ใจว่ามีตัวดักแก๊ส (ดูภาพประกอบด้านล่าง) 

ขั้นตอนที่ 3 

ต่อท่อรวมฉีดโอโซนหลังจากเซลล์ผลิตคลอรีนท่ีท่อนํ้าไหลกลับของสระ ต้องแน่ใจวา่ทิศทางการไหลของท่อรวมฉีด
โอโซนน้ันถูกต้อง 
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ขั้นตอนที่ 4 

เช่ือมต่อท่อเทฟลอนที่จัดมาให้ (ดูทิศทางได้ท่ีฉลากท่อเทฟลอนเพ่ือให้แน่ใจว่าวาล์วชนิดไม่ให้ไหลกลับอยู่ในทิศทาง
ที่ถูกต้อง) กับท่อรวมฉีดโอโซน โดยเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบคอคอด 

ขั้นตอนที่ 5 

เช่ือมสายไฟเซลล์ผลิตคลอรีนเข้ากับข้ัวปลายสายไฟที่ทําสัญลักษณ์เป็นสีท่ีอยู่บนเซลล์ผลิตคลอรีน (ข้ัวปลาย
สายไฟจะต้องหนีบเบา ๆ เพ่ือให้การเช่ือมได้พอดี) 

ขั้นตอนที่ 6 

ตรวจสอบว่านํ้ามีปริมาณเกลือ/แร่ธาตุที่เหมาะสม (3500 ppm) และเจือจางแล้ว (ตรวจสอบกับผู้ผลิตก่อนว่า
สามารถเติมสารเคมีเข้าไปในสระได้หรือไม่) 

ขั้นตอนที่ 7 

รอให้ท่อยึดตัวประมาณ 24 ช่ัวโมงเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

ขั้นตอนที่ 8 

ต้ังค่านาฬิกาที่ระบบ Ozone Swim ให้มีระยะเวลาการทํางานเท่าที่แนะนําสําหรับขนาดและสภาพแวดล้อมแต่ละ
ชนิด (ดูหน้า 12) 

ขั้นตอนที่ 9 

เสียบสายไฟของป๊ัมเข้ากับเครื่อง Ozone Swim บริเวณใต้นาฬิกา จากน้ันเปิดเคร่ืองในโหมดแมนนวล ไฟแสดง
สถานะโอโซนควรจะติด ตรวจสอบการเช่ือมท่อทั้งหมดเพ่ือหาว่ามีจุดร่ัวไหลหรือไม่ 

ขั้นตอนที่ 10 

ปรับปริมาณการผลิตคลอรีนของเซลล์ตามที่แนะนํา 

 หมายเหตุ: สําหรับการทํางานในสัปดาห์แรก แนะนําให้ใช้กําลังการผลิตเต็มอัตรา 

ขั้นตอนที่ 11 

หมุนสวิตช์หลักไปที่ตําแหน่งอัตโนมัติ (AUTO) 
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2.2 หมายเหตุที่สําคัญ 

การติดต้ังตัวเรือนครอบเซลล์ผลิตคลอรีน 

ตัวเรือนครอบเซลล์ของ Ozone Swim จะต้องต่อท่อเข้ากับท่อนํ้าไหลกลับของระบบกรองนํ้าของสระหลังจากตัว
กรองและวาล์วผันนํ้า 

ในกรณีที่ต่อเคร่ืองทําความร้อนเข้ามาในระบบด้วย ตัวเรือนครอบเซลล์ของ Ozone Swim จะต้องติดต้ังหลังจาก
เคร่ืองทําความร้อน หากติดตั้งเครื่องทําความร้อนด้วยระบบแสงอาทิตย์ ตัวเรือนครอบเซลล์จะต้องต่อท่อหลังจาก
ตัวผันนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์และหลังจากที่นํ้าออกจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วกลับไปยังท่อไหลกลับสู่บ่อ
หลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องดับจับก๊าซเสมอโดยการติดตั้งเซลล์ผลิตคลอรีนในระดับสูงกว่าตัวกรอง (ดูภาพ
ข้างล่าง) 

 
ปลอดภัย 

 
ปลอดภัย 

 
อันตราย 
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เต้าเสียบช่องระบายปั๊ม 

เต้าเสียบไฟของป๊ัมแรงดัน 240V จัดมาให้พร้อมอุปกรร์อยู่ที่ด้านล่างซ้ายของอุปกรณ์จ่ายไฟ สายตะก่ัวจ่ายไฟป๊ัม
ของสระควรเสียบเข้ากับเต้าเสียบเพ่ือว่าเม่ือนาฬิกาเดินไปถึงเวลาที่กําหนดแล้ว ตัว Ozone Swim และป๊ัมจะ
ทํางานไปพร้อม ๆ กัน 

เต้าเสียบของป๊ัมได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้งานป๊ัมสระว่ายนํ้าตัวเดียวซึ่งมีกําลังสูงสุด 15 แรงม้าเท่าน้ัน ห้ามใช้
งานกับอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากป๊ัมของสระจากเต้าเสียบเดียวกันน้ี เน่ืองจากอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่อง
จ่ายไฟซ่ึงไม่ได้ครอบคลุมในการรับประกัน 
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การติดต้ังมาตรฐานแบบ “น้ําไม่ท่วม” 

 
กล่องควบคุม Ozone Swim จะต้องติดต้ังอยู่เหนือระดับนํ้า สําหรับการติดต้ังที่อยู่ต่ํากว่าระดับนํ้า ให้ดูคําแนะนํา
สําหรับ “ระบบแบบนํ้าท่วม” 

การติดต้ังมาตรฐานแบบ “น้ําท่วม” 

สําหรับการติดต้ังโดยกล่องควบคุมอยู่ตํ่ากว่าระดับนํ้า 

 
หากระดับนํ้าสูงกว่ากล่องควบคุมของ Ozone Swim จะต้องติดต้ังวาล์วระบายด้วย 
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การติดต้ังโดยมีห้องไล่แก๊ส 

 
กล่องควบคุม Ozone Swim จะต้องติดต้ังอยู่เหนือระดับนํ้า 
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การทํางาน 

3.1 คําแนะนําในการทํางาน 

ข้อกําหนดเก่ียวกับเกลือ/แร่ธาตุ 

เคร่ืองที่ใช้ร่วมกันจะต้องมีเกลือ/แร่ธาตุ 3500 – 4500 ppm ใช้ได้เฉพาะเกลือหรือแร่ธาตุของสระว่ายนํ้า โดยเติม
ปริมาณที่ต้องการเข้าไปในน้ําของสระ หากต้องการให้ละลายเร็ว ให้กวาดหรือขัดเกลือ/แร่ธาตุที่เป็นของแข็งจน
ละลายกลายเป็นของเหลวทั้งหมด 

หมายเหตุ: เกลือที่ไม่ละลายอาจก่อให้เกิดครบท่ีขอบผนังภายในสระนํ้า 

การผสมให้ได้ปริมาณเกลือ/แร่ธาตุที่เหมาะสม 

เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ความเข้มข้นของเกลือในสระนํ้าจะต้องอยู่ในช่วงเฉล่ียระหว่าง 3500 – 4000 ppm ซ่ึง
ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ ในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิสูง อาจลดเกลือลงเล็กน้อย ส่วนในฤดูหนาวก็กลับกัน เพ่ือให้เครื่อง
ทํางานได้มีประสิทธิภาพที่สุด 

สระใหม่ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ถูกปิดสวิตช์จนกว่าเกลือ/แร่ธาตุต่าง ๆ จะละลายนํ้าในสระอย่างสมบูรณ์แล้ว 

• เพ่ือให้ได้ปริมาณเกลือ/แร่ธาตุที่เหมาะสมสําหรับสระใหม่ จะต้องทราบความจุของสระก่อน จึงจะคํานวณ
ปริมาณเกลือ/แร่ธาตุในหน่วยกิโลกรัม (2 x 20 กก. ต่อนํ้า 10000 ลิตร) 

• ตัวอย่าง สระว่ายนํ้าขนาด 60000 ลิตร = เกลือ/แร่ธาตุ 240 กก. 

สระเก่า 

ในการกําหนดปริมาณเกลือในสระเก่า ให้นําตัวอย่างนํ้าไปยังร้านบริการสระว่ายนํ้าในพ้ืนที่ของคุณเพ่ือทําการ
ทดสอบ ร้านจะบอกปริมาณเกลือ/แร่ธาตุที่มีในปัจจุบันและแนะนําข้ันตอนที่เหมาะสม 
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สวิตช์หลัก 

Off ระบบจะไม่ทํางาน  
Auto  นาฬิกาจะเปิด/ปิดอุปกรณ์ของสระอัตโนมัติตามเวลาที่คุณกําหนด 
Manual นาฬิกาต่อแบบบายพาส ระบบจะทํางานทุกฟังก์ชันเป็นการถาวร 

• ต้ังค่าสวิตช์ทําความสะอาดไว้ที่ตําแหน่ง “on” 
• ต้ังค่าสวิตช์หลักไว้ที่ตําแหน่ง “manual” เพ่ือเปิดเคร่ือง  
• เม่ือเติมเกลือ/แร่ธาตุและละลายน้ําหมดแล้ว หมุนค่าการผลิตของเซลล์ไปที่ตําแหน่งที่ต้องการขึ้นอยู่กับฤดูกาล
และขนาดของสระ (ในตอนแรกต้ังค่าไว้สูงสุดแล้วปรับค่าลงตามต้องการ) 
• ต้ังค่านาฬิกา (ดูการตั้งค่านาฬิกา) เพ่ือทํางานตามระยะเวลาที่ต้องการ (ฤดูหนาว 4-6 ชม ฤดูร้อน 8-10 ชม) 
ปรับระบบไปที่โหมดอัตโนมัติแล้วเคร่ืองจะควบคุมโดยนาฬิกา 
• .ในการต้ังค่าเวลา ให้หมุนเข็มนาทีตามเข็มนาฬิกาจนกว่าหัวลูกศรตรงกับเวลาที่ถูกต้อง 

 หมายเหตุ: จะต้องต้ังค่าใหม่เสมอเม่ือไฟฟ้าตัดหรือหลุดจากเครื่องและเม่ือมีการเปล่ียนเวลาในแต่ละ
ประเทศเม่ือเปล่ียนฤดูกาล 

หมายเหตุ: ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าน้ัน การหมุนไม่ถูกทิศทางจะทําให้นาฬิกาเสียหาย 

• ในการเปิด/ปิดนาฬิกา ให้ขยับก้านเล่ือนท่ีต้องการไปยังตําแหน่งที่เหมาะสม ด้านในเป็นการปิด ด้านนอกเป็นการ
เปิด 
 หมายเหตุ: การทํางานที่เหมาะสมจะต้องตั้งค่าสวิตช์อย่างถูกต้อง 

• แต่ละก้านเล่ือนที่ขอบนอกของนาฬิกาหมายถึง เวลา 15 นาที 

 หมายเหตุ: หากคุณต้องการเชื่อม Ozone Swim เข้ากับระบบไฟฟ้าท่ีเปิดเฉพาะช่วงที่มีคนใช้ไฟฟ้าน้อย 
เราขอแนะนําให้ใช้นาฬิกาชนิดที่มีแบตเตอรี่สํารองด้วย 
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การตรวจสอบปริมาณการผลิตคลอรีน 

ตัวควบคุมการผลิตคลอรีนของเซลล์จะควบคุมปริมาณการผลิตคลอรีนเก่ียวกับตําแหน่งที่ต้ังไว้ เม่ือปรับตัวควบคุม
ตามเข็มนาฬิกา จะเป็นการเพ่ิมการผลิตคลอรีน ส่วนการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการลดการผลิต ห้ามพยายาม
หมุนตัวควบคุมเกินจุดที่มันหยุดไว้เน่ืองจากจะทําให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องซ่ึงจะอยู่นอกเหนือการรับประกัน 

เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องผลิตคลอรีนทํางานอย่างถูกต้อง ใหป้ฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 

• ตรวจให้แน่ใจว่าการผลิตของเซลล์ต้ังค่าไว้สูงสุด 

• ขณะที่เครื่องทํางาน เก็บตัวอย่างนํ้าจากกล่องสกิมเมอร์และทําการทดสอบคลอรีน บันทึกผลไว้ 

• เก็บตัวอย่างนํ้าจากท่อที่จะไหลกลับสู่ทางระบายของสระโดยตรงและทําการทดสอบคลอรีน บันทึกผลไว้ 

• หากค่าที่ได้จากการทดสอบที่สองสูงกว่าการทดสอบคร้ังแรก หมายความว่า Ozone Swim ผลิตคลอรีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (หากไม่เป็นเช่นน้ัน ให้ดูหัวข้อการแก้ปัญหา) 

การตรวจสอบปริมาณการผลิตโอโซน 

เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องโอโซนทํางานอย่างถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟโอโซนสีเขียวเปิดอยู่ 

• ตรวจสอบว่ามีท่อดูดที่ตัวกรองอากาศบริเวณด้านล่างของชุดต้นกําลังพาวเวอร์แพ็ค 

• ตรวจสอบว่ามีฟองอยู่ในไอพ่นที่ไหลกลับมาหรือไม่เม่ือระบบกําลังทํางานอยู่ 
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ความหมายของหน้าจอการผลิตของเซลล์ 

Ozone Swim มาพร้อมกับหน้าจอดิจิทัล ระหว่างการทํางาน หน้าจอจะสว่างตามระดับการควบคุมการผลิต
คลอรีนที่ต้ังไว้ คุณสามารถเพ่ิมหรือลดการผลิตคลอรีนตามความเหมาะสมกับสระของคุณ ขณะท่ีคุณเพ่ิมการผลิต 
(หมุนแกนควบคุมไปตามเข็มนาฬิกา) หน้าจอจะระบุกําลังไฟฟ้าที่เซลล์อ่านได้ คุณสามารถควบคุมการผลิตคลอรีน
ได้โดยสมบูรณ์ เพียงปรับตัวควบคุมคลอรีนและทําให้ไฟสว่างตามปริมาณคลอรีนที่คุณต้องการใช้ 

Ozone Swim มีระบบวิเคราะห์ปัญหาในตัวเพ่ือบ่งช้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ (ดูความหมายในตารางด้านล่าง) 

1-XX ค่าในช่วง 1-15, 25 หรือ 28 บ่งช้ีกําลังไฟฟ้าที่เซลล์กําลังใช้อยู่ 
OF แกนควบคุมการผลิตของเซลล์ปิดอยู่ การผลิตคลอรีนของ Ozone Swim ปิดอยู่โดยการควบคุมแบบ

แมนนวล 
dg เร่ิมรอบการทําความสะอาดอัตโนมัติ ฟังก์ชันทําความสะอาดเองกําลังเริ่ม ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอเป็น

เวลาส้ัน ๆ 
Pb (กะพริบ) นํ้าไหลผ่านเซลล์ไม่เพียงพอสําหรับผลิต หากยังมีปัญหานี้ ให้ดูหัวข้อการแก้ปัญหา 
OL (กะพริบ) ภาวะทํางานเกิดขีดจํากัด (ดูหัวข้อการแก้ปัญหา) 
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การบํารุงรักษา 

4.1 การบํารุงรักษา 

การเปล่ียนเช็ควาล์วในเครื่องโอโซน 

ทุก ๆ 12 เดือน หรือตามความจําเป็น เช็กวาล์วที่ทําจากเทฟลอนจะป้องกันนํ้ามิให้ไหลย้อนกลับไปในระบบอีก 
ระบบชนิดนํ้าท่วม (อยู่ตํ่ากว่าระดับนํ้า) จะต้องมีอุปกรณ์ดักนํ้า (วาล์วระบาย) เพ่ือป้องกันระบบในกรณีที่เช็กวาล์ว
เกิดความผิดพลาด การเปล่ียนเช็กวาล์วทําได้โดยดึงท่อสง่ออกจากเช็กวาล์วทั้งสองฝ่ังแล้วเปลี่ยนแทนด้วยเช็ก
วาล์วช้ินใหม่ 

การเปล่ียนตัวกรองโอโซน 

เปลี่ยนเป็นประจํา (ทุก ๆ 3-6 เดือน) เปล่ียนตัวกรองอากาศของเครื่องโอโซนใต้เคร่ืองควบคุม การถอดตัวกรอง 
ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา ถอดขนแกะผ้าฝ้ายเก่าออกแล้วเปลี่ยนแทนด้วยบอลขนแกะผ้าฝ้ายครึ่งมาตรฐาน การติด
ตัวกรองใหม่ ทําให้แน่นด้วยมือเท่าน้ัน 

การทําความสะอาด (เซลล์) อิเล็กโทรด 

แม้ว่าจะมีระบบวงจรไหลกลับ (ทําความสะอาดเซลล์แบบอัตโนมัติ) ขอแนะนําให้ตรวจสอบการสะสมแคลเซียม
หรือสารอ่ืน ๆ อยู่เป็นระยะ แนะนําให้ทําความสะอาดเซลล์แค่ปีละคร้ังหรือสองครั้ง ข้ึนอยู่กับการใช้งานและ
ตําแหน่งของสระว่ายนํ้า 

4.2 คุณสมบัติทางเคมีของน้ํา (ข้อมูลการรักษาสมดุล) 

จะต้องทดสอบนํ้าเป็นประจําเพ่ือให้แน่ใจว่าค่าต่าง ๆ อยู่ในช่วงที่แนะนํา 

คลอรีน 1-3 ppm 
pH 7.2 – 7.4 
ค่าความเป็นด่างรวม 80-120 ppm 
ความกระด้าง 150-300 ppm 
กรด cyanuric (CA) 30-50 ppm 
ฟอสเฟต 0-300 ppb 
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การรับประกัน 

5.1 ข้อมูลการรับประกัน 

เคร่ือง Ozone Swim รุ่น 1000, 2000 & 3000 รับประกันเปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์ระยะเวลา 3 ปี (1 ปีใน
ภาคสนาม) ในกล่องควบคุม เซลล์/อิเล็กโทรดคลอรีน ช้ินส่วนไฟฟ้า และอุปกรณ์กันซึม พร้อมประกันระยะเวลา 
10 ปี (1 ปีในภาคสนาม) สําหรับตัวปล่อยประจุแบบโคโรนา (ดูภาพประกอบด้านล่าง) 
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การแก้ปัญหา 

6.1 การแก้ปัญหา 

ความผิดปกติ สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได้ วิธีแก้ไข 
หน้าจอแสดงปริมาณ
การผลิตของเซลล์
กะพริบ “Pb” 
ต่อเน่ือง (ไม่มีนํ้าไหล) 

* ป๊ัมปิดหรือปล๊ักหลุด 
* วาล์วถูกปิด 
* สายตรวจจับแก๊สท่ีเซลล์เกิดหลุด 

* ตรวจว่าป๊ัมเปิดอยู่หรือไม่ 
* ตรวจให้แน่ใจว่าเปิดวาล์วถูกต้อง 
* เสียบสายตรวจจับแก๊สท่ีเซลล์ใหม่ 

ตัวบ่งช้ีปริมาณเกลือ
ต่ํากะพริบ 

* ปริมาณเกลือในสระลดลงต่ําเกินไป 
* อุณหภูมินํ้าในสระต่ําเกินไป 
* เซลล์มีแคลเซียมเกาะ 
* เซลล์ทํางานล้มเหลว 

* นําตัวอย่างนํ้าไปทดสอบท่ีร้านบริการสระนํ้าเพ่ือหา
ค่าเกลือและเติมเกลือตามคําแนะนํา 
* เติมเกลือแล้วลดปริมาณการผลิตคลอรีนลงจนกว่า
นํ้าจะอุ่นข้ึน 
* ตรวจสอบว่าเซลล์สะอาดหรือไม่ 

ตัวบ่งช้ีปริมาณเกลือ
สูงกะพริบ 

* เติมเกลือในสระมากเกินไป * นําตัวอย่างนํ้าไปทดสอบท่ีร้านบริการสระนํ้าเพ่ือหา
ค่าเกลือและลดปริมาณเกลือตามคําแนะนํา 

ไม่มีอะไรแสดงบนจอ * ไฟไม่เข้า 
* ปลักของ Ozone Swim หลุด 
* สะพานไฟของ Ozone Swim ไหม้ 
* ปิดเครื่อง 

* ตรวจสอบดูว่ามีไฟเข้าหรือไม่ 
* ตรวจสอบว่า Ozone Swim ต่อเข้ากับเครื่องจ่าย
ไฟฟ้าและเปิดเครื่องอยู่หรือไม่ 
* ตรวจสภาพของสะพานไฟและเรียกช่างหากสะพาน
ไฟขาด 
* ตรวจสอบว่าเปิดใช้โหมดแมนนวลและโหมดการทํา
ความสะอาด 

คลอรีนต่ํา/ไม่มี
คลอรีน 

* เวลาในการทํางานไม่เพียงพอ 
* ตั้งค่าปริมาณการผลิตของเซลล์ไม่ถูกต้อง 
* ปริมาณเกลือตํ่า/สูง 
* เสียบสายเซลล์ไม่แน่นเซลล์ (สีแดงและสี
ดํา) 

* ปรับระยะเวลาการทํางานให้ผลิตมากข้ึน 
* เพ่ิมการผลิตของเซลล์ 
* ตรวจสอบ/ปรับระดับเกลือให้อยู่ในช่วงท่ีกําหนด 
* ถอดหัวตะกั่วแล้วเสียบใหม่ให้แน่น 

ไฟแสดงไม่มีโอโซน * ไฟ LED ไม่ติด 
* โอโซนโมดุลล้มเหลว 

* ติดต่อช่างของ Ozone Swim 

การผลิตของเซลล์
กะพริบ “OL” 

* อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในเซลล์ (ซากชํารุด) 
* มีปริมาณเกลือสูงมาก 

* ถอดเซลล์และตรวจหาเศษซากแล้วทําความสะอาด 
* ตรวจสอบและปรับค่าเกลือ 

นํ้าหยดออกจากวาล์ว
ระบาย (ระบบนํ้า
ท่วม) 

* เช็กวาล์วชนิดเทฟลอนทํางานผิดพลาด * เปล่ียนเช็ควาล์วเทฟลอนใหม่ 
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ข้อความสงวนลิขสิทธ์ิ: สงวนลิขสิทธ์ิปี 2018 โดย Ozone 1 Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนํา
ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของเอกสารชนิดน้ีไปผลิตซํ้า เผยแพร่ต่อ หรือเก็บในระบบท่ีกู้กลับมาใหม่ได้ไม่ว่าใน
รูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายเอกสาร การอัดบันทึก หรืออ่ืน ๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจาก Ozone 1 Pty Ltd เสียก่อน คําเตือน: ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะต้องได้รับการติดต้ังโดยช่างผู้เช่ียวชาญ 
หากติดต้ังไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์อาจทํางานไม่ได้ดังที่คาดหวัง จะต้องทําการทดสอบคุณภาพนํ้าอยู่เป็นประจํา 
กรุณาปรึกษาผู้ขายสระว่ายนํ้าสําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้ันตอนการทดสอบน้ํา การไม่เสียบปลั๊กอย่างถูกต้อง
จะก่อความเสียหายแก่ตัวทําปฏิกิริยาของโอโซน ซ่ึงจะทําให้การรับประกันเป็นโมฆะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหล
ถูกต้อง ตรวจให้แน่ใจว่ามือของคุณแห้งขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีได้รับการออกแบบและทดสอบ
เพ่ือเป็นไปตาม AS/NZS 3136 - AS/NZS 3100 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ี เครื่องผลิตคลอรีนจะต้องไม่ติดตั้ง
ในเขตสระว่ายนํ้า 

เคร่ืองหมายทางการค้า: ตลอดเอกสารฉบับน้ี อาจมีการใช้ช่ือทางการค้า แทนที่จะใช้เคร่ืองหมายทางการค้าแทน
ช่ือทางการค้า เราขอแจ้งว่าเราใช้ช่ือเพ่ือง่ายต่อการตีพิมพ์เท่าน้ันและเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของช่ือทางการค้าโดย
ไม่ได้มีความต้ังใจที่จะละเมิดเครื่องหมายทางการค้า คําบอกกล่าวเรื่องความรับผิด: แม้เราได้พยายามอย่างเต็มที่
เพ่ือให้ข้อมูลในเอกสารน้ีมีความถูกต้อง แต่ Ozone1 Pty Ltd และเจ้าหน้าท่ีตัวแทนบริษัทไม่ต่องรับผิดใด ๆ ต่อ
บุคคลหรือองค์กรเก่ียวกับการสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีเกิดจากหรือกล่าวหาว่าเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
ข้อมูลในเอกสารแนะนําน้ี หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้อง กรุณาแจ้งให้เราทราบ Ozone1 Pty 
Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคุณสมบัติและข้อมูลจําเพาะเม่ือใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพ่ือประโยชน์แห่งการ
พัฒนาและปรับปรุงให้ดีข้ึน 


