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1. การติดตั้งปม 
 ติดตั้งป๊ัมบนพื้นผวิเรียบ ไม่มีการสัน่สะเทือน 
 ใชท่้อดูดชนิดสั้นและตรงเพื่อลดการสูญเสียจากความฝืดในท่อ (friction loss) หา้มติดตั้งป๊ัมสูงกวา่ระดบันํ้าข้ึนไป 3 เมตร 
 เหลือพ้ืนท่ีวา่งไวส้าํหรับวาลว์ประตูในท่อดูดและท่อระบายหากจาํเป็น 
 ตรวจสอบวา่ท่อระบายบนพ้ืนเพียงพอท่ีจะตอ้งกนันํ้าท่วมได ้
 ป้องกนัมิใหป๊ั้มไดรั้บความช้ืนมากเกินไป 
 ตรวจสอบวา่ป๊ัมและระบบท่อสามารถเขา้ไปซ่อมบาํรุงหรือดูแลรักษาไดง่้าย 

หมายเหตุ: การต่อท่อดูดและท่อระบายจากป๊ัมนั้นข้ึนรูปมาเป็นเกลียวแบบหยดุ หา้มพยายามขนัเกินจุดหยดุ 
 
1.1 เร่ิม 
การตั้งค่าท่ีหลากหลายทาํใหป๊ั้มน้ีใชท้าํงานไดห้ลายวตัถุประสงค ์ตวัควบคุมป๊ัมมีไวส้าํหรับตั้งค่าความเร็วมอเตอร์และตารางการทาํงานดงัท่ี
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ “ตารางการทาํงาน” ของคู่มือฉบบัน้ี 
คาํเตือน 

 หา้มเปิดทาํงานป๊ัมโดยไม่มีนํ้าเด็ดขาด การเปิดทาํงานป๊ัมโดยไม่มีนํ้าจะก่อความเสียหายแก่ซีลกนัซึม ทาํใหเ้กิดการร่ัวและนํ้าท่วม ให้
เติมนํ้าลงในป๊ัมก่อนเร่ิมเดินเคร่ือง 

 ใหห้ยดุป๊ัมก่อนแลว้ปล่อยแรงดนัทั้งหมดออกจากป๊ัมและระบบท่อก่อนทาํการซ่อมบาํรุงเสมอ 
 หา้มทาํใหข้นัสกรูใหแ้น่นหรือคลายใหห้ลวมขณะท่ีป๊ัมกาํลงัทาํงาน 
 หา้มทาํใหท่้อดูดของป๊ัมอุดตนั 

 
1.2 การลอนํ้าใหปม 

 ปล่อยอากาศทั้งหมดออกจากระบบตวักรองและระบบท่อ (ดูขอ้มูลท่ีคู่มือการใชง้านตวักรอง) 
 ในระบบท่อดูดท่ีมีนํ้าท่วม (แหล่งนํ้าสูงกวา่ตวัป๊ัม) ป๊ัมจะเตรียมตวัของมนัเองเม่ือวาลว์ท่อดูดและท่อระบายเปิด 
 หากไม่มีการติดตั้งป๊ัมในระบบท่อดูดท่ีมีนํ้าท่วม ใหค้ลายสกรูและถอดฝาป๊ัมแลว้เติมนํ้าเขา้ไป 

คาํเตือน: การขนัหรือคลายสกรูของป๊ัม ใหใ้ชมื้อเท่านั้น 
 
1.3 การเดินสายไฟหลัก  
การเดินสายไฟน้ีเป็นตวัเลือกการเดินสายสาํหรับเจา้ของเคร่ืองท่ีตอ้งการเดินสายไฟป๊ัมเขา้กบัสายไฟหลกัโดยตรง ป๊ัม EPV จะไดรั้บไฟฟ้าจาก
สายไฟท่ีสามารถเสียบเขา้กบัแหล่งไฟฟ้า มีขั้วสายสองขั้ว มีสญัลกัษณ์วา่ AC-L และ AC-N ใหเ้สียบปลัก๊เขา้ไปยงัขั้วเหล่าน้ี โดยใชส้ายไหน
เสียบเขา้กบัขั้วไหนก็ได ้(ดูภาพประกอบท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 
ข้ันตอน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดสายไฟของป๊ัมออกจากแหล่งพลงังานแลว้ 
 คลายสกรูแผงควบคุมท่ีอยูด่า้นบนของมอเตอร์ สายเช่ือมไฟฟ้าตั้งอยูท่ี่มุมท่ีสายไฟออกจากตวักล่อง 
 ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2 ใหค้ลายหมุดท่ีมดัสายไฟไว ้
 ถอดสายไฟท่ีมีปลัก๊แลว้นาํสายใหม่มาใชแ้ทน 
 ในการดึงสายไฟใหแ้น่น ใหเ้ช่ือมสายไฟเขา้กบัหมุด AC-L และสายไฟท่ีไม่มีไฟฟ้าเขา้กบัหมุด AC-N สายดินควรต่อกบัหมุดสายดิน 
 ต่อสายไฟเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อนั้นถูกตอ้ง หากไม่ถูกตอ้ง ใหท้าํตามขั้นตอนขา้งตน้อีกคร้ังแลว้ตรวจสอบการเช่ือมหมุดทั้งสอง 
 นาํแผงควบคุมกลบัเขา้มาแลว้ขนัสกรูใหแ้น่นเพ่ือป้องกนัไฟร่ัวเขา้ไปยงัแผงควบคุม 

 
ภาพท่ี 2 
 

2. การทํางาน 
 
2.1 ภาพรวมของตัวควบคมุ  

หนา้จอตวัควบคุมแสดงเวลาปัจจุบนั ความเร็วการทาํงาน ไฟฟ้าท่ีเขา้มา และการตั้งค่าตารางการทาํงานและรหสัขอ้ผดิพลาด 
 
2.2 หนาจอตัวควบคุม 
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Time: นาฬิกาแสดงเวลาท่ีติดอยูก่บัเคร่ือง 
Current speed: แสดงความเร็วในการทาํงาน แสดงในหน่วยรอบต่อนาที (RPM) 
Scheduled program: แสดงตารางการทาํงานในปัจจุบนั 
Current running speed: แสดงความเร็วการทาํงานในปัจจุบนั มีความเร็วท่ีกาํหนดไว ้4 ระดบั 
จอ LCD แบก็ไลทจ์ะปิดหลงัจากผา่นไป 60 วนิาทีหากไม่มีการกดปุ่มอะไร สามารถเปิดไดอี้กคร้ังโดยกดปุ่มใดกไ็ด ้
 
2.3 อินเตอรเฟซหนาจอ 

 
หนา้จอเร่ิมตน้ 

 
อินเตอร์เฟซท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

 
อินเตอร์เฟซการทาํงานปกติ 

 
อินเตอร์เฟซขอ้ผิดพลาดดา้นการส่ือสาร 

  



5 
 

อินเตอร์เฟซรหสัขอ้ผดิพลาด อินเตอร์เฟซการตั้งค่าตวัแปร 
 
2.4 ปุ๋มควบคุม 
 

 
Up 
เพ่ิมค่า 

 
Down 
ลดค่า 

 
Left 
เล่ือนเคอร์เซอร์ไปดา้นซา้ย 

 
Right 
เล่ือนเคอร์เซอร์ไปดา้นขวา 

 
Enter 
เขา้ไปยงัเมนูยอ่ยหรือบนัทึกการตั้งค่า 

 
Speed 1 
เลือกความเร็วระดบั 1 ไฟ LED ติดกบัปุ่มจะติดเปิดข้ึน 

 
Speed 2 
เลือกความเร็วระดบั 2 ไฟ LED ติดกบัปุ่มจะติดเปิดข้ึน 

 
Speed 3 
เลือกความเร็วระดบั 3 ไฟ LED ติดกบัปุ่มจะติดเปิดข้ึน 

 
Speed 4 
เลือกความเร็วระดบั 4 ไฟ LED ติดกบัปุ่มจะติดเปิดข้ึน 

 
Start 
เร่ิมเดินมอเตอร์ ไฟ LED ติดกบัปุ่มจะติดเปิดข้ึน 

 
Stop 
หยดุมอเตอร์ ไฟ LED ติดกบัปุ่มจะติดเปิดข้ึน 

 
Menu 
เขา้ไปท่ีเมนูตั้งค่าเฉพาะเม่ือมอเตอร์ไม่ทาํงาน 

 
ESC 
กลบั / ยกเลิก 

 
 
2.5 คําแนะนําในการตั้งคา 
2.5.1 นาฬิการะบบภายใน 
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นาฬิการะบบภายในใชเ้พื่อตั้งค่าตารางการทาํงาน หากการเช่ือมสายไฟขาดลง ความจาํของตวัควบคุมและการตั้งคา่ท่ีกาํหนดไวจ้ะคงไวป้ระมาณ 
7 วนั หลงัจากนั้นจะตอ้งตั้งค่าเวลาใหม่ 
2.5.2 การตั้งคาความเร็ว 
มีความเร็ว 4 ระดบัใหเ้ลือก สามารถตั้งค่าความเร็วไดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 กดปุ่ ม “Menu” 
 ใชปุ่้ม “Up” และ “Down” เพ่ือทาํใหต้วัเลือก “Speed” มีไฟข้ึน 
 กด “Enter” เพ่ือแสดงค่าความเร็วระดบั 1 – 4  
 ใชปุ่้ม “Up” และ “Down” เพ่ือทาํใหต้วัเลือกความเร็วระดบัท่ีตอ้งการมีไฟข้ึน 
 กด “Enter” เพ่ือแสดงค่าความเร็วท่ีตั้งไว ้ปรับความเร็วโดยใชปุ่้ม “Up” และ “Down” 
 กด “Enter” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่าหรือกด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ป๊ัมอยูใ่นตาํแหน่งปิดก่อนทาํการปรับเปล่ียนตั้งค่าใด ๆ 
2.5.3 การตั้งคาตารางเวลา 
 ป๊ัมทาํงานดว้ยตารางเวลาท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้เพ่ือใหเ้ร่ิมทาํงานไดง่้ายข้ึน หากจาํเป็น ตวัแปรเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้(ดูรายละเอียด
ไดท่ี้หวัขอ้ “2.6.4 การตั้งค่าลาํดบัการทาํงาน”) ในการเปล่ียนตารางเวลา ใชต้วัแปรเมนูต่อไปน้ี (วิธีตั้งค่าเดียวกบัทั้ง 4 ตารางเวลา) 
 
“Function” มีไวเ้พ่ือ เปิด/ปิดการใชง้านตารางเวลา 
“Time on” มีไวเ้พ่ือตั้งค่าเวลาเร่ิม 
“Time off” มีไวเ้พ่ือตั้งค่าเวลาปิด 
“Speed” มีไวเ้พ่ือตั้งค่าความเร็ว (RPM) 
 
ตรวจใหแ้น่ใจวา่ป๊ัมอยูใ่นตาํแหน่งปิดก่อนทาํการปรับเปล่ียนตั้งค่าใด ๆ 
2.5.4 การตั้งคาตารางเวลาที่ 1 
การแกไ้ข / เปล่ียนแปลงการตั้งค่า “Function” 

 กด “Menu” เพ่ือไฮไลทก์ารตั้งค่า 
 ใชปุ่้ม “Up” / “Down” เพ่ือไปยงั “Schedules” แลว้กด “Enter” 
 เลือกความเร็วระดบัท่ีตอ้งการตั้งแต่ 1-4 โดยใชปุ่้ม “Up” / “Down” แลว้กด “Enter” ช่ือ “Function” จะมีไฟติด 
 กด “Enter” เพ่ือปิด/เปิดตารางเวลาโดยใชปุ่้ม “Up” / “Down” แลว้กด “Enter” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่าหรือกด “ESC” เพ่ือยกเลิก 
 กด “ESC” เพ่ือออก 

 
การแกไ้ข / เปล่ียนแปลงการตั้งค่า “Time On” ในเมนู “Schedule 1” 

 ใชปุ่้ม “Up” / “Down” เพ่ือไปยงั “Time on” แลว้กด “Enter” 
 เลือกชัว่โมง / นาที โดยใชปุ่้ม “Left / Right” 
 เลือกชัว่โมง / นาที โดยใชปุ่้ม“Up” / “Down” 
 กด “Enter” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่าหรือกด “ESC” เพ่ือยกเลิก 
 กด “ESC” เพ่ือออก 
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การตั้งค่า Schedule 2, 3 & 4 ใชว้ิธีการเดียวกบั Schedule 1 
 
2.5.5 การตั้งคาความเร็วแบบปรับได 
ฟังกช์นัน้ีตั้งค่าผา่นตวัแปรต่อไปน้ี 
“Function” : เปิด/ปิดความเร็ว 
“Time On” : ตั้งค่าเวลาเร่ิม 
“Time off” : ตั้งเวลาหยดุ 
“Min Speed” : ตั้งความเร็วตํ่าสุด (RPM) 
“Max Speed” : ตั้งความเร็วสูงสุด (RPM) 
“Step” : ตั้งค่าความเร็วสาํหรับช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 
“Rhythm” : ตั้งค่าช่วงเวลาสาํหรับการไหลของนํ้าใหเ้ปล่ียน 
 
ตวัเลือก “Step & Rhythm” มีประโยชนคุ์ณสมบติัพิเศษของนํ้า เช่น นํ้าตก ทาํใหก้ารไหลของนํ้าเปล่ียนไปและสร้างเอฟเฟ็กตส์วยงามในนํ้า 

 ตรวจสอบวา่ป๊ัมอยูใ่นตาํแหน่งปิดก่อนเปล่ียนการตั้งค่า 
 กด “Menu” เพ่ือทาํใหก้ารตั้งค่ามีไฟติด 
 ใชปุ่้ม “Up” / “Down” เพ่ือไปยงั “Variable Speed” แลว้กด “Enter” 

 
สาํหรับการตั้งค่าตวัแปรขา้งตน้ ใชว้ธีิการเดียวกบั Schedule 1 
 
2.5.6 การตั้งคาภาษา 
ตรวจสอบวา่ป๊ัมอยูใ่นตาํแหน่งปิดก่อนเปล่ียนการตั้งค่า 

 ใชปุ่้ม “Up” / “Down” เพ่ือไปยงั “Language” แลว้กด “Enter” 
 สญัลกัษณ์ “>” ระบุภาษาท่ีกาํลงัใชอ้ยู ่
 กด “Enter” อีกคร้ังเพ่ือเขา้สู่โหมดแกไ้ข ใชปุ่้ม “Up” / “Down” เพ่ือเลือกภาษาท่ีตอ้งการ 
 กด “Enter” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า อินเตอร์เฟซจะแสดงเป็นภาษาท่ีเลือกไวท้นัที กด “ESC” เพ่ือออกจากโหมดแกไ้ข 
 กด “ESC” เพ่ือออก 

2.5.7 การตั้งคา “No Flow” 
ฟังกช์นัน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรับความเร็วมอเตอร์ 1800 RPM หรือสูงกวา่ สามารถตั้งค่าผา่นตวัแปรต่อไปน้ี 
“Function” : เปิด/ปิดฟังกช์นั “No Flow” 
“Alarm time” : ตั้งช่วงเวลาสาํหรับฟังกช์นั “No Flow” การตั้งค่าขั้นตํ่าสุดอยูท่ี่ 5 นาที 
“Sensitivity” : ความไวของระบบป้องกนั แสดงเป็น % การตั้งค่าขั้นตํ่าอยูท่ี่ 0.01% 
 
สาํหรับการตั้งค่าตวัแปรขา้งตน้ ใชว้ธีิการเดียวกบั Schedule 1 
 
รหสัขอ้ผดิพลาด “NF” จะแสดงหากระบบป้องกนั “No Flow”ถูกเปิดใชง้าน 
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2.5.8 การตั้งคาการลอนํ้าใหปม 
ฟังกช์นัน้ีสามารถตั้งค่าผา่นตวัแปรต่อไปน้ี 
“Function” : เปิด/ปิดฟังกช์นั “Pump Priming” 
“Priming time” : ตั้งค่าระยะเวลาการล่อนํ้าก่อนเปล่ียนไปใชโ้ปรแกรมอ่ืน 
“Priming speed” : ตั้งค่าความเร็วระหวา่งวฏัจกัรการล่อนํ้า 
 
สาํหรับการตั้งค่าตวัแปรขา้งตน้ ใชว้ธีิการเดียวกบั Schedule 1 
 
เวลาในการล่อนํ้าใหป๊ั้ม 

 ขั้นตํ่า 1 นาที 
 สูงสุด 20 นาที 
 ตั้งค่ามาพร้อมเคร่ือง 2 นาที 

 
ความเร็วในการล่อนํ้าใหป๊ั้ม 

 ความเร็วขั้นตํ่า 2900 RPM 
 ความเร็วสูงสุด 3400 RPM 
 ความเร็วท่ีตั้งค่ามาพร้อมเคร่ือง 2900 RPM 
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2.6 การตั้งค่าจากโรงงาน 
ตวัเลือกน้ีทาํใหคุ้ณรีเซ็ทเคร่ืองกลบัไปใชก้ารตั้งค่าจากโรงงาน 
 
2.6.1 ความจําภายใน 
หากป๊ัมถูกดึงออกจากแหล่งพลงังานไฟฟ้า ค่าท่ีตั้งมากบัเคร่ืองจากโรงงานจะคงไวป้ระมาณ 7 วนั 
 
2.6.2 นาฬิการะบบภายใน 
นาฬิการะบบภายในใชเ้พื่อตั้งค่าตารางการทาํงาน หากพลงังานไฟฟ้าถูกตดัขาดจากเคร่ือง ความจาํของตวัควบคุมและการตั้งค่าท่ีตั้งไวจ้ะคงไว้
ประมาณ 7 วนั หลงัจากนั้นจะตอ้งตั้งค่าเวลาใหม่ 
 
2.6.3 การตั้งค่าความเร็วภายใน 
ในการตั้งค่าความเร็ว ป๊ัมจะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งปิด 

 กดปุ่ ม “Menu” 
 ใชปุ่้ม “Up” / “Down” เพ่ือไปยงั “Speed” แลว้กด “Enter” เคร่ืองจะแสดงความเร็วท่ีกาํหนดไว ้ตั้งแต่ระดบั 1-4  
 ใชปุ่้ม “Up” / “Down” เพ่ือเลือกความเร็วท่ีตอ้งการ (1-4) 
 ปรับความเร็วตามตอ้งการโดยใช ้ปุ่ม “Up” / “Down” 
 กด “Enter” เพ่ือบนัทึกการตั้งค่าหรือกด “ESC” เพ่ือยกเลิก 

 
  



10 
 

2.6.4 แผนผงัการตั้งค่า 
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3. อะไหล่สาํรอง 

 
หมายเลข รหสัอะไหล่ คาํอธิบาย จาํนวน 
1 01020016 น็อตสาํหรับฝา 1 
2 01041049 ฝาโปร่งแสง 1 
3 02010042 O-ring สาํหรับฝา 1 
4 01110024 ตะกร้า 1 
5-7 89020721 ยเูนียนขนาด 2.5” พร้อม O-ring 2 
5-7 89020722 ยเูนียนขนาด 2.5” / 2” Tale พร้อม O-ring 2 
8 01112087 ตวัป๊ัม 1 
9 89021307 ปลัก๊ท่อระบายนํ้าพร้อม O-ring 2 
10 02010213 O-ring 1 
11 01110025 ดิฟฟิวเซอร์ 1 
12 89020719 สกรูสาํหรับใบพดัพร้อม O-ring 1 
13 01311058 ใบพดัสาํหรับ EPV150 1 
13 01311047 ใบพดัสาํหรับ EPV200 1 
13 01400103 ใบพดัสาํหรับ EPV300 1 
14 04015065 ซีลกนัซึมเชิงกลขนาด 3/4”  1 
15 02010212 O-ring สาํหรับแฟลงจ ์ 1 
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16 03011402 M3.5 x 35 Screw AISI314 2 
17 01020017 แฟลงจ ์ 1 
18 89020720 M8 x 35 Screw พร้อมเคร่ืองลา้งสาํหรับมอเตอร์ 6 
19 03011075 M8 x 30 Screw 4 
20 89023702 ตวัควบคุมตั้งค่าไดส้าํหรับ EPV150 1 
20 89023703 ตวัควบคุมตั้งค่าไดส้าํหรับ EPV200 1 
20 89023704 ตวัควบคุมตั้งค่าไดส้าํหรับ EPV300 1 
21 01321024 ตวัครอบพดัลม 1 
22 04020113 มอเตอร์ EPV150 TYC-80M 1 
22 04020114 มอเตอร์ EPV200 TYC-80L 1 
22 04020115 มอเตอร์ EPV300 TYC-80XL 1 
23 01110026 ฐานรอง 1 
24 01041054 ฝาโปร่งแสงสาํหรับตวัควบคุมชนิดตั้งค่าได ้ 1 
25 02010302 แผงสาํหรับตวัควบคุมชนิดตั้งค่าได ้ 1 
26 03039918 ฝาครอบสาํหรับตวัควบคุมชนิดตั้งค่าได ้ 1 
27 02021080 อุปกรณ์กนักระแทกสาํหรับฝาครอบ 1 
28 04015047 แผงควบคุมการทาํงาน (PCB) 1 
29 89020802 EPV150CB พร้อมกาบ 1 
29 89020803 EPV200CB พร้อมกาบ 1 
29 89020804 EPV300CB พร้อมกาบ 1 

 
 
 
4. สณัฐาน 
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5. ขอ้มูลจาํเพาะ 
 
รหสั รุ่น ขนาดขอ้ต่อ แรงดนั/ 

ความถ่ี 
รับไฟฟ้าได้
สูงสุด (kW) 

พลงังาน (hp) นํ้าหนกั (กก) 

88021107 EPV150 63 มม. / 75 
มม. 
2” / 2.5” 

220V-240V 
50Hz/60Hz 

1,50 1,5 23 
88021108 EPV200 1,80 2,0 24 
88021109 EPV300 2,20 3,0 25 

 
 
6. การแกปั้ญหา 
6.1 ขอ้ผดิพลาดดา้นการส่ือสาร (COMM ERROR) 
หากขอ้ความปรากฏวา่มีขอ้ผดิพลาดดา้นการส่ือสาร ใหต้รวจสอบส่ิงต่อไปน้ี 

 ตรวจสอบวา่ปลัก๊สามหวัสมัผสักบัจุดจ่ายไฟแน่นดี 
 รีเซ็ทระบบโดยปิดเคร่ืองจ่ายไฟ ท้ิงไว ้30 วนิาทีแลว้เปิดป๊ัมใหม่อีกคร้ัง 
 หากปัญหายงัไม่หายไป ใหติ้ดต่อตวัแทนบริการของ Emaux 

 
6.2 จอแสดงขอ้ผิดพลาด 
เม่ือตวัควบคุมชนิดตั้งค่าไดท้าํงานผิดปกติ จะมีการแสดงรหสัขอ้ผิดพลาดบนหนา้จอเคร่ืองควบคุม 
 
ขอ้ผดิพลาด คาํอธิบาย สาเหตุท่ีเป็นไปได ้
OC กระแสไฟฟ้าสูงเกินไป 

กระแสไฟท่ีจ่ายเกิดขีดจาํกดัสูงสุดท่ีรับได ้
(200% ของกระแสท่ีประเมินไว)้ 

 ความลม้เหลวของการจ่ายของไดรฟ์เวอร์ 
 ไดรฟ์เวอร์ของ IPM model ไดรั้บความเสียหาย 

OV แรงดนัไฟฟ้าสูงเกินไป 
แรงดนักระแสตรงในวงจรหลกัสูงเกินขีดจาํกดั
สูงสุดท่ีรับได ้

 จ่ายพลงังานเกิน 
 แรงดนัไฟฟ้าของการจ่ายไฟเกินท่ีตั้งค่าไว ้

UV แรงดนัไฟฟ้าตํ่าเกินไป 
กระแสไฟฟ้าหลกัตํ่าเกินไป 

 แรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายมามีความผนัผวนสูง 

OH ความร้อนสูงเกินไป 
ฮีทซิงคท่ี์มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป 

 อุณหภูมิแวดลอ้มสูงเกินไป 

NF ไม่มีนํ้าไหล 
ไม่มีนํ้าในระบบ 

 ระดบันํ้าในบ่อตํ่าเกินไป 
 นํ้าในตะกร้าไม่เพียงพอในตอนเร่ิมตน้ 
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6.3 ช้ินสวนอะไหลสําหรับเปล่ียน 
ปรึกษาตวัแทนหรือผูจ้ดัจาํหน่ายใกล ้ๆ ท่านเน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีรู้จกัอุปกรณ์ของท่านเป็นอยา่งดี จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใหค้าํปรึกษาท่ีสุด 
การสั่งอะไหล่ ใหส้ัง่ผา่นตวัแทนจาํหน่าย 
ในการสัง่อะไหล่ กรุณาระบุขอ้มูลต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลช่ือของเคร่ืองหรือหมายเลขลาํดบั (serial number) ท่ีติดอยูบ่นฉลาก 
 คาํอธิบายช้ินส่วนนั้น 

 
6.4 คําแนะนําสําหรับแกปญหาเฉพาะหนา 
ปมไมเร่ิมทํางาน 

 เกิดขอ้ผดิพลาดดา้นการจ่ายไฟฟ้า อาจสายไฟฟ้าหลุดหรือสายไฟฟ้าชาํรุด 
 ฟิวส์ขาดหรือเปิดความร้อนเกิน 
 แกนมอเตอร์ลอ็คหรือติด - ติดต่อตวัแทนซ่อม 
 สายพนัมอเตอร์ไหม ้– ติดต่อตวัแทนซ่อม 

 
ปมทํางานไมถึงความเร็วท่ีถูกตอง 

 ไฟฟ้าแรงดนัตํ่า – ติดต่อตวัแทนซ่อม 
 
มอเตอรมีอุณหภูมิสูงเกินไป 

 การระบายอากาศไม่ดี 
 
นํ้าไหลนอยหรือไมไหลเลย 

 ไม่ไดมี้การล่อนํ้าใหป๊ั้ม 
 มีอากาศเขา้ไปยงัท่อดูด 
 ตะกร้าเตม็ไปดว้ยซากวสัดุ 
 นํ้าในสระมีปริมาณไม่เพียงพอ 

 
ติดต่อตวัแทนซ่อมในพ้ืนท่ีเพ่ือขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
 
7. ขอควรระวังดานความปลอดภัย 

 ป๊ัมจะตอ้งมีเคร่ืองแปลงไฟเฉพาะหรือติดตั้งผา่นอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟหลงเหลือ (RCD) ท่ีมีกระแสนทาํงานคงเหลือท่ีประเมินไว้
ไม่เกิน 30 mA 

 หากสายจ่ายไฟไดรั้บความเสียหาย จะตอ้งมาเปล่ียนโดยผูผ้ลิตหรือตวัแทนซ่อมหรือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงเพ่ือหลีกเล่ียง
อนัตราย 
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 เคร่ืองน้ีสามารถใชโ้ดยเด็กอายตุั้งแต่ 8 ปีข้ึนไป รวมถึงบุคคลความบกพร่องทางกาย การรับรู้ หรือดา้นประสาท รวมถึงบุคคลท่ีขาด
ความรู้และประสบการณ์ หากพวกเขาไดรั้บการอธิบายเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ใหป้ลอดภยัและเขา้ใจถึงอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้ง เดก็ไม่
สามารถเล่นกบัอุปกรณ์น้ีได ้หา้มเดก็ทาํความสะอาดหรือซ่อมบาํรุงเคร่ืองโดยไม่มีผูใ้หญ่คอยดูแล 

8. นโยบายการรับประกัน 
Emaux ผลิตสินคา้ดว้ยฝีมือมาตรฐานสูงสุด ใชว้สัดุท่ีดีท่ีสุดท่ีมี ใชก้ระบวนการลํ้าสมยั Emaux ยนิดีรับประกนัสินคา้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ขยายการรับประกนัสาํหรับสินคา้บางชนิด 
(ใหจ้ากวนัออกใบแจง้หน้ี) 

สินคา้ ระยะเวลาการรับประกนั 
ตวักรองและระบบกรอง 2 ปี 
ป๊ัม 1 ปี 
ไฟใตน้ํ้า 1 ปี (90 วนัสาํหรับตวัหลอด) 
อุปกรณ์ควบคุม 1 ปี 
ป๊ัมร้อน และ ตวัแลกเปล่ียนความร้อน 1 ปี (2 ปี สาํหรับช้ินส่วนเซลล)์ 
เคร่ืองผลิตคลอรีนนํ้าเกลือและระบบยวีู 1 ปี 
อุปกรณ์ทาํความสะอาดและอ่ืน ๆ 1 ปี 

8.1 ขอยกเวนที่อาจทําใหถูกปฏิเสธการขอเอาประกัน 
1. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านอยา่งประมาท การบรรจุซํ้ า หรือการขนส่ง 
2. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านผดิวตัถุประสงค ์ผิดประเภท การไม่ใชแ้ละติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ 
3. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านผดิวตัถุประสงค ์ผิดประเภท การไม่ใชแ้ละติดตั้งอุปกรณ์โดยบุคคลมืออาชีพท่ีสมควรใชเ้ม่ือเทียบกบั
อุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนัหรือชนิดการติดตั้งคลา้ยกนั 
4. ความเสียหายท่ีเกิดจากการปรับแต่งสินคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการไม่ใชช้ิ้นส่วนอะไหล่แทข้อง Emaux 
5. ความเสียหายท่ีเกิดจากการประมาทเลินเล่อหรือการไม่ดูแลรักษาอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ 
6. ความเสียหายท่ีเกิดจากการไม่รักษาคุณสมบติัทางเคมีของนํ้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสระวา่ยนํ้าในช่วงใดช่วงหน่ึง 
7. ความเสียหายท่ีเกิดจากนํ้ากลายเป็นนํ้าแขง็อุปกรณ์ 
8. ความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ ไฟไหม ้ภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ Emaux 
9. ช้ินส่วนมีการซ่อมแซมหรือเปล่ียนในลกัษณะใดก็ตามโดยบุคคลใดกต็ามท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก Emaux 
10. ช้ินส่วนสึกหรอตามการใชง้าน 
8.2 กระบวนการการเอารับประกัน 
สรุปขั้นตอนการขอรับประกนัจาก Emaux มี 3 ขั้นตอน 
1. การขอเอาประกนั: ลูกคา้ติดต่อฝ่ายขายของ Emaux และอธิบายรายละเอียดของการขอเอาประกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 
ก. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ชาํรุด เช่น หมายเลขช้ินส่วนและรหสัอนัดบั 
ข. คาํอธิบายของการไม่ทาํงาน/ความผิดพลาด 
ค. ภาพถ่าย 
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2. การแกไ้ข: เม่ือไดรั้บคาํขอเอาประกนัแลว้ จะมีการทบทวนคุณภาพของผลิตภณัฑโ์ดยฝ่ายคุณภาพของ Emaux โดยปฏิบติัตาม “นโยบายการ
รับประกนัของ Emaux” 
3. สรุป: หลงัศึกษาขอ้มูลเสร็จส้ิน Emaux จะแจง้ผูจ้ดัจาํหน่ายใหด้าํเนินการตามความเหมาะสม 
 
8.3 หนาท่ีตามการรับประกัน 
Emaux รับประกนัช้ินส่วนขา้งตน้สาํหรับคุณภาพการผลิตและ/หรือวสัดุ หากพบขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนชดัเจนในช่วงท่ีรับประกนั Emaux จะเลือกวา่
จะซ่อมหรือเปล่ียนช้ินส่วนนั้นโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย ลูกคา้จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการขอเอาประกนัจาก Emaux เพ่ือรับ
ผลประโยชนจ์ากการรับประกนัน้ี 
อยา่งไรกดี็ Emaux ไม่ตอ้งรับผดิชอบสาํหรับค่าขนส่งอุปกรณ์หรือช้ินส่วนทั้ง “ขาไป” และ “ขากลบั” เพ่ือรับบริการ Emaux ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อ
เวลาท่ีเสียไป ความไม่สะดวก หรือค่าเบ้ียบา้ยรายทาง เช่น ค่าแรง ค่าโทรศพัท ์ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือค่าวสัดุท่ีเกิดจากการเปล่ียนหรือ
ถอดอุปกรณ์ หรือผลเสียหายหรือค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นใด ๆ Emaux ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อการสูญเสียกาํไรทางธุรกิจหรือ
การหยดุดาํเนินธุรกิจเน่ืองจากอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ท่านไม่สามารถเรียกร้องเอาค่าชดเชยหรือค่าเสียหายในทุกกรณี 
 
8.4 การรับประกันหรือการเปนตัวแทนโดยผูอ่ืน 
ไม่มีผูจ้ดัจาํหน่ายหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสิทธ์ิทาํการรับประกนัหรือเป็นตวัแทนของ Emaux หรือสินคา้ของบริษทั 
ดงันั้น Emaux ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อการรับประกนัหรือการเป็นตวัแทนในลกัษณะน้ี 
 
9. การกําจัดสินคาน้ีอยางถูกตอง 

 
สญัลกัษณ์น้ีบ่งช้ีวา่ไม่ควรท้ิงสินคา้น้ีรวมกบัขยะจากครัวเรือนทัว่สหภาพยโุรป เพ่ือป้องกนัอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพของมนุษยจ์าก
การทิ้งขยะท่ีไม่มีการควบคุม โปรดรีไซเคิลสินคา้น้ีอยา่งมีความรับผดิชอบเพื่อสนบัสนุนการใชซ้ํ้ าทรัพยากรต่าง ๆ ในการคืนอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้  
โปรดใชรุ้บบการส่งคืนและการเกบ็คืนหรือติดต่อผูจ้าํหน่ายรายยอ่ยในร้านท่ีท่านซ้ือ ร้านเหล่าน้ีสามารถนาํสินคา้น้ีไปใชซ้ํ้ าอยา่งปลอดภยั 


