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Dolphin Robot Pool Cleaner รุ่น M600 

 

M600 / ZENIT 60 / ACTIVE X6 / ACTIVE ULTIMATE 
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คู่มือการใช้งาน 
Dolphin M400 / M500 
1. คํานํา 
ขอขอบพระคุณลูกค้าท่ีซื้อหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า Maytronic Robotic Pool Cleaner เราม่ันใจว่าหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า 
Maytronic Robotic Pool Cleaner จะทําความสะอาดสระว่ายนํ้าของท่านได้สะอาด สะดวกสบายและประหยัด หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า 
Maytronic Robotic Pool Cleaner มีเทคโนโลยีการทําความสะอาดที่ลํ้าสมัย มีประสิทธิภาพการทําความสะอาดที่ยาวนาน และดูแลรักษาได้ง่าย คุณและ
ครอบครัวจะสามารถว่ายนํ้าได้อย่างมั่นใจว่าสระว่ายนํ้าของคุณน้ันสะอาดอย่างแน่นอน 
2. ข้อมูลจําเพาะ  
 โหมดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบดิจิทัล 
การป้องกันมอเตอร์: IP68 กําลังกระแสไฟฟ้าเข้า 100 – 240 Volt 
ความลึกขั้นต่ํา 0.80 เมตร / 2.64 ฟุต 50 – 60 Hz 2A 
ความลึกสูงสุด 5 เมตร / 16.4 ฟุต กําลังไฟฟ้าไหลออก -< 30 VDC 
 IP 54 

3. คําเตือนและข้อควรระวัง  
 คําแนะนําที่สําคัญเก่ียวกับความปลอดภัย  

คําเตือน นําหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้าออกจากสระก่อนให้คนลงสระ 
คําเตือน การตรวจสอบหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า ให้ดึงสายจ่ายไฟหลักออกก่อน 
คําเตือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่พยายามเข้าไปในหุ่นยนต์ทําความสระว่ายนํ้าขณะที่เครื่องกําลังทํางาน 
คําเตือน เก็บหุ่นยนต์ทําความสะอาดให้พ้นจากเด็กหรือบุคคลท่ีมีสภาวะทางร่างกายและการรับรู้ไม่สมบูรณ์หรือมี

สติปัญญาไม่สมบูรณ์ 
คําเตือน ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าท่ีให้ไปกับเครื่องในตอนแรกเท่าน้ัน หากมีการเปล่ียนอุปกรณ์จ่ายไฟของหุ่นยนต์ทํา

ความสะอาดสระว่ายนํ้า ต้องดําเนินการโดยช่างท่ีได้รับอนุญาต ในกรณีท่ีต้องการหลักเล่ียงอันตราย 
คําเตือน เต้าเสียบไฟฟ้าจะต้องได้รับการปกป้องโดยเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเม่ือกระแสรั่วลงดิน (Ground Fault Circuit 

Interrupter: GFCI) ควรมีการทดสอบเครื่องตัดไฟ GFCI อยู่เป็นประจํา ในการทดสอบเคร่ืองตัดไฟ ให้กด
ปุ่มทดสอบ เครื่องตัดไฟ GFCI ก็ควรจะตัดไฟตามปกติ จากน้ันกดปุ่มรีเซ็ต ไฟก็จะกลับมาจ่ายปกติ หาก 
เครื่องตัดไฟ GFCI ไม่ทํางานตามที่ระบุไว้ข้างต้น หมายความว่าเคร่ืองเสีย หากเคร่ืองตัดไฟ GFCI ตัด
กระแสไฟฟ้าไม่ให้เข้าไปยังอุปกรณ์จ่ายไฟโดยที่ไม่ได้กดปุ่มทดสอบ อาจมีกระแสไหลท่ีสายดิน ซ่ึงบ่งช้ีถึง
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ไฟช็อต ห้ามใช้อุปกรณ์จ่ายไฟเครื่องน้ัน ถอดปล๊ักสายจ่ายไฟออกและติดต่อ
ผู้ผลิตเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

คําเตือน เพ่ือลดความเส่ียงไฟฟ้าช็อต ให้เปล่ียนสายไฟท่ีเสียหายในทันที ห้ามใช้สายพ่วงไฟเพ่ือต่อไฟเข้า จะต้องจัด
ให้มีเต้าเสียบวางในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดําเนินตามข้อควรระวังต่อไปน้ี 
ข้อควรระวัง ผู้ใช้งานควรให้มืออยู่ห่างจากกลไกสายพานฉุด 
ข้อควรระวัง วางแคดดี้และอุปกรณ์จ่ายไฟให้ห่างจากขอบสระอย่างน้อย 3.5 ม. / 12 ฟุต - ระหว่างการทํางาน 
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ข้อควรระวัง เพ่ือให้การป้องกันไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเน่ือง อุปกรณ์จ่ายไฟจะต้องวางไว้อย่างน้อย 11 ซม. หรือ 4 น้ิว
เหนือจากพ้ืน 

ข้อควรระวัง ในการยกหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการบาดเจ็บท่ีหลัง 
ข้อควรระวัง ห้ามฝังสายไฟ แต่วางสายไฟในตําแหน่งท่ีลดความเส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายจากเคร่ืองตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดก่ิง 

และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ข้อควรระวัง หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้าน้ีมีไว้สําหรับสระว่ายนํ้าชนิดติดตั้งเป็นการถาวร ห้ามใช้กับสระชนิดเก็บ

ได้ สระว่ายนํ้าท่ีติดต้ังเป็นการถาวรจะก่อสร้างในหรือบนพ้ืนหรือในอาคารโดยท่ีไม่สามารถถอดประกอบเพ่ือ
เก็บหรือประกอบใหม่ไปจากรูปแบบเดิม 

 
 3.1 สภาพน้ํา  
ใช้หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้าในสภาวะต่อไปน้ีเท่าน้ัน 
คลอรีน สูงสุด 4 ppm 
pH 7.0 – 7.8 
อุณหภูมิ 6 – 34 °C / 43-93 °F 
NaCl สูงสุด = 5000 ppm 

  
 3.2 เร่ืองสําคัญ: การต้ังค่าไวไฟ 
หากต้องการความช่วยเหลือ คําแนะนํา ข้อมูลอัพเดทเก่ียวกับสินค้า และการติดต่อกับทีมช่วยเหลือของ Dolphin คุณจะต้องเช่ือมต่อ
เข้ากับไวไฟ 
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีส่ิงต่อไปน้ี 
1. ไวไฟที่บ้านครอบคลุมพ้ืนที่สระว่ายนํ้า 
2. เราเตอร์ของไวไฟมีสัญญาณที่แข็งแรงพอใกล้กับจุดที่วางอุปกรณ์จ่ายไฟ 
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคล่ือนที่ของคุณ (โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต) เช่ือมต่อเข้ากับไวไฟ 
ในกรณีที่สัญญาณไวไฟอ่อน โปรดใช้อุปกรณ์ขยายพ้ืนที่ไวไฟ 
หมายเหตุ: อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าของหุ่นยนต์ฯ สนับสนุนความถ่ี 2.4GHZ เท่าน้ัน 
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4. ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายน้ํา  

หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า 

 
อปุกรณ์จ่ายไฟฟา้ 

 
ระบบกรอง 
ในช่วงต้นฤดกูาล ให้ใช้ตวักรองแบบตาขา่ยเพ่ือดกัจบัเศษวสัดขุนาดใหญ่ก่อน จากนัน้ค่อยใช้ตวักรองชนดิละเอียดสาํหรับการ
ใช้งานในแตล่ะวนั 

 

 

 * ตวักรองชนดิตาขา่ยจะประกอบกนัในตะกร้าตวักรอง 
ชดุแคดดี ้
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5. การใช้หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า  

 5.1 การติดต้ัง  

ก่อนใช้หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระเป็นครั้งแรก ให้ดําเนินการดังน้ี 

 
5.1.1 จัดวางตําแหน่งของอุปกรณ์จ่ายไฟให้อยู่ประมาณก่ึงกลางของสระว่ายนํ้าในแนวยาว โดยอยู่ห่างจากขอบสระอย่างน้อย 3.5 เมตร
หรือ 12 ฟุต 

 
5.1.2 ดึงสายไฟที่ม้วนอยู่ออกมาแล้วยืดให้สุดเพ่ือไม่ให้สายไฟขดงอ  

 
5.1.3 ต่อสายลอยเข้ากับอุปกรณ์จ่ายไฟ เสียบสายไฟเข้ากับร่องที่ตัวต่อไฟ (1) เป็นแนวเดียวกับร่องที่เต้าเสียบบนอุปกรณ์จ่ายไฟ แล้ว
หมุนตามเข็มนาฬิกา (2) 

 
5.1.4 เสียบอุปกรณ์จ่ายไฟแล้วทิ้งไว้ที่ตําแหน่งปิด (OFF) 
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5.2 การนําหุ่นยนต์ทําความสะอาดลงไปในสระ  

 
5.2.1 วางหุ่นยนต์ทําความสะอาดลงไปในสระ ปล่อยให้จมลงไปจนถึงก้นสระ ตรวจให้แน่ใจว่าสายลอยน้ันไม่มีสิ่งกีดขวาง 

5.3 การเช่ือมหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระกับอุปกรณ์เคล่ือนที่ของคุณ (โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต) 

กรุณาปฏิบัติตามข้ันตอนง่าย ๆ ต่อไปนี้ 

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน MyDolphinTM Plus App ลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต) จาก Google Play 

หรือ App Store  

2. เปิดใช้ Bluetooth® และ Wi-Fi® บนอุปกรณ์เคล่ือนที่ของคุณ (โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต) 

3. สําหรับการเช่ือมต่อเข้ากับหุ่นยนต์ในครั้งแรก อุปกรณ์เคล่ือนที่จะต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi® ท่ีบ้าน (โปรดอ่านเพ่ิมเติมในหัวข้อ 
3.2) 

4. เปิดแอปพลิเคช่ัน MyDolphinTM Plus App ในอุปกรณ์เคล่ือนที่ของคุณ 

5. สแกน QR Code ที่ด้านข้างของอุปกรณ์จ่ายไฟและปฏิบัติตามข้ันตอน 

หลังจากที่ติดต้ังเสร็จแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติข้ันสูง คําแนะนําในการแก้ปัญหา และตัวเลือกการต้ังค่าโปรแกรมเพ่ิมเติม 
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5.4 การใช้หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระโดยไม่ใช้อุปกรณ์เคล่ือนที่ 

กดปุ่ม Power เพ่ือเปิดใช้งานหุ่นยนต์ทําความสะอาด 
หุ่นยนต์ทําความสะอาดจะทํางานจนกว่าจะครบรอบการทําความสะอาด 

 
5.5 การใช้อุปกรณ์จ่ายไฟ 

อุปกรณ์จ่ายไฟได้รับการออกแบบมาพร้อมคุณสมบัติข้ันสูงเพ่ือประสบการณ์การใช้งานที่ดีข้ึน 
 ปุ่มเปิด/ปิดรวมกันในปุ่มเดียวเพื่อง่ายต่อการใช้งาน 
 ไฟ LED บ่งช้ีสําหรับคุณสมบัติข้ันสูง 

ตารางความหมายของไฟ LED 
ไฟที่แสดง ความหมาย 
วงกลมสีนํ้าเงินกะพริบ 4 ครั้ง เกิดข้ึนหลังจากเช่ือมต่ออุปกรณ์จ่ายไฟเข้ากับปล๊ักไฟ 
ไฟการเชื่อมต่อสีนํ้าเงินติดคงที่ มีการเชื่อมต่อ Bluetooth® 
ไฟการเชื่อมต่อสีเขียวและสีนํ้าเงินกะพริบสลับกัน กําลังเกิดการจับคู่อุปกรณ์ 
ไฟการเชื่อมต่อสีเขียวเปิด มีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi® ของบ้าน 

 
5.6 ไฟบ่งชี้ของหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายน้ํา 

ไฟ การบ่งชี้ 
สีนํ้าเงินกะพริบ การทํางานปกติของหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระ 
สีเขียวกะพริบ รีโมทคอนโทรลหรือสมาร์ทโฟนมีการติดต่อกับหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า 
สีแดงเปิดต่อเน่ือง หุ่นยนต์ทํางานผิดปกติ อ่านเพ่ิมเติมที่หัวข้อการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางแก้ 

หากทางแก้ที่เสนอไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้จัดจําหน่ายเพ่ือ
ตรวจสอบหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระ 
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5.7 การนําหุ่นยนต์ทําความสะอาดออกจากสระ  

 

ปิดและถอดปล๊ักอุปกรณ์จ่ายไฟ 

5.71 

 
5.7.2 ใช้สายลอยเพื่อลากหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระมายังด้านข้างของสระ 

ใช้ด้ามจับเพ่ือจับหุ่นยนต์ดึงข้ึนจากสระ 

ห้ามดึงสายไฟเพ่ือยกหุ่นยนต์ทําความสะอาดข้ึนมาจากสระ 

 
5.7.3 วางหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระไว้ด้านข้างสระแล้วปล่อยให้นํ้าไหลออก 
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6. การดูแลรักษาและการซ่อมบํารุง 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดและถอดสายอุปกรณ์จ่ายไฟแล้ว 

เราขอแนะนําอย่างย่ิงว่าให้ทําความสะอาดตะกร้าตัวกรองหลังทุกรอบการทําความสะอาด 

หมายเหตุ: ห้ามปล่อยให้แผงตัวกรองแห้งก่อนทําความสะอาด  

6.1 การทําความสะอาดหลังใช้งาน – การถอดและทําความสะอาดตะกร้าตัวกรองคู่ 

  
6.1.1 เปิดฝาครอบตัวกรอง 6.1.2 เมื่อเปิดฝาครอบตวักรอง ด้ามจบัจะเด้งขึน้

อิสระ 
 

   
6.1.3 ยกตะกร้าข้ึน 6.1.4 เปิดสลกัเพ่ือปลอ่ยฝาด้านลา่ง  6.1.5 ทําความสะอาดตะกร้าตวักรอง

ด้วยสายยาง 
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6.2 การทําความสะอาดตัวกรองตามระยะเวลา - แนะนําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ถอดแผงตัวกรองละเอียดทั้ง 4 แผงของตะกร้าตัวกรองตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 
  

6.2.1 กดด้ามจับลงเพ่ือถอดตะกร้า
ตาข่ายด้านในออก 

6.2.2 ถอดช้ินส่วนแผง เร่ิมจากกด
ที่แผงที่ 1 โดยใช้น้ิวโป้ง 

6.2.3 ถอดช้ินส่วนของแผงท่ี 2 – 3 
– 4 ตามลําดับ 

 

  
6.2.4 ทําความสะอาดแผงตัวกรองด้วยสายยาง 6.2.5 ประกอบแผงตัวกรองตามลําดับ 4-3-2-1 

 

 
6.2.6 สอดตะกร้าตัวกรองที่สะอาดแล้วปิดฝาครอบตัวกรอง 
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6.3 การทําความสะอาดใบพัด  

หากพบสิ่งสกปรกติดอยู่ในใบพัด 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดและถอดปล๊ักอุปกรณ์จ่ายไฟแล้ว 

ทําความสะอาดส่ิงสกปรกท่ีติดอยู่ในช่องของใบพัดตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
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ประกอบช่องใส่ใบพัดตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

  
 

6.4 การบํารุงรักษาทั่วไปตามระยะ - แนะนําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

• ถ้าสายไฟเปียก ให้ดึงสายให้แบนและตรงบนพ้ืนและทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 5 ช่ัวโมง เพ่ือป้องกันไม่ให้สายคดงอ 

• ล้างหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระด้วยน้ําสะอาดเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีภายในสระ 

7. การเก็บรักษาในช่วงนอกฤดูกาล 

ถ้าไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ทําความสะอาดสระเป็นเวลานาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ําเหลืออยู่ภายในหุนยนต์ทําความสะอาดสระ 

• ทําความสะอาดตะกร้าตัวกรองและแผง หลังจากน้ันใส่กลับที่เดิม 

• ม้วนเก็บสายไฟเพ่ือว่าสายจะไม่เกิดการบิดงอ 

• เก็บหุ่นยนต์ทําความสะอาดสระในที่ห่างไกลจากแสงแดด/ฝน หรือ ความหนาวเย็นโดยตรง โดยจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 5 – 45 
องศาเซลเซียส หรือ 41 – 113 ฟาเรนไฮต์ 
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8. การแก้ไขปัญหา 

ถ้าหากวิธีการแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการของคุณ 

อาการ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การแก้ไข 
อุปกรณ์จ่ายไฟไม่
ทํางานหรือไม่มีแสง
ขึ้นท่ีสวิตช์ของ
อุปกรณ์จ่ายไฟ 

- ไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่เต้าเสียบในกําแพง 
- ยังไม่ได้เปิดสวิตช์อุปกรณ์จ่ายไฟ 
- ปล๊ักสายไฟไปยังอุปกรณ์จ่ายไฟเสียบไม่ดี  
- สวิตช์ของเคร่ืองตัดไฟร่ัวถูกปิดอยู่ 

- ตรวจสอบแรงดันของเต้าเสียบในกําแพง 
- ตรวจสอบว่าได้เสียบปล๊ักและเปิดสวิตช์อุปกรณ์จ่ายไฟ 
- ตรวจสอบว่าได้เสียบปล๊ักสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟจนแน่นสุด 
- ปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ และเปิดใหม่อีกคร้ังหลังจากผ่านไป 
30 วินาที 

หุ่นยนต์ทําความ
สะอาดสระไม่
เคล่ือนท่ี 

สายไฟลอยไม่เช่ือมต่อเข้ากับเต้าเสียบอย่าง
ถูกต้อง 
- มีส่ิงกีดขวางใบพัด ราง หรือล้อ 

- ตรวจสอบว่าสายลอยเสียบต่อเข้ากับอุปกรณ์จ่ายไฟแน่นดี
หรือยัง 
- ถอดปล๊ักอุปกรณ์จ่ายไฟ เปิดฝาครอบใบพัด 
- ตรวจว่าไม่มีส่ิงใดติดอยู่ท่ีใบพัด ไม่มีอะไรกีดขวางร่องหรือ
ล้อ 

หุ่นยนต์ทําความ
สะอาดสระเคล่ือนท่ี
เป็นวงกลม 

- ตะกร้าตัวกรองเกิดติดขัด 
- ส่ิงสกปรกติดอยู่ในตัวเรือนของใบพัดหรือฝา
ครอบใบพัด 
- อุปกรณ์จ่ายไฟอยู่ในตําแหน่งไม่ถูกต้อง 
- มีสาหร่ายหรือน้ําของสระไม่ผ่านคุณสมบัติ 

- ทําความสะอาดตะกร้าตัวกรอง 
- ทําความสะอาดส่ิงสกปรกในตัวเรือนใบพัดหรือฝาครอบ
ใบพัด (ตามภาพประกอบ 6.3.1 – 6.3.4) 
- นําอุปกรณ์จ่ายไฟไปวางในตําแหน่งที่ถูกต้องเพ่ือให้เคร่ือง
ทําความสะอาดเคลื่อนไปได้ทุกที่ 
- แก้ไขค่าต่าง ๆ ของสระและน้ําให้ถูกต้อง 

เคร่ืองทําความสะอาด
สระว่ายน้ําไม่เล้ียว
หรือเคล่ือนที่แค่ใน
ทิศทางเดียว 

- ส่ิงสกปรกติดอยู่ในตัวเรือนของใบพัดหรือฝา
ครอบใบพัด 

- ทําความสะอาดส่ิงสกปรกในตัวเรือนใบพัดหรือฝาครอบ
ใบพัด (ตามภาพประกอบ 6.3.1 – 6.3.4) 
 

เคร่ืองทําความสะอาด
สระว่ายน้ําเคล่ือนท่ี 
แต่ไม่ทําความสะอาด
สระ 

- ตะกร้าตัวกรองเกิดติดขัด 
- ส่ิงสกปรกติดอยู่ในตัวเรือนของใบพัดหรือฝา
ครอบใบพัด 

- ทําความสะอาดตะกร้าตัวกรอง 
- ทําความสะอาดส่ิงสกปรกในตัวเรือนใบพัดหรือฝาครอบ
ใบพัด (ตามภาพประกอบ 6.3.1 – 6.3.4) 
 
 

เคร่ืองทําความสะอาด
สระว่ายน้ําทําความ
สะอาดแค่บางส่วน
ของสระ 

- อุปกรณ์จ่ายไฟอยู่ในตําแหน่งไม่ถูกต้อง 
- ไม่ได้ปล่อยสายลอยยาวพอสําหรับพ้ืนที่การ
ทํางานของเคร่ืองทําความสะอาด 

- นําอุปกรณ์จ่ายไฟไปวางในตําแหน่งที่ถูกต้องเพ่ือให้เคร่ือง
ทําความสะอาดเคลื่อนไปได้ทุกที่ แต่ต้องดูว่าระยะห่างจาก
สระจะต้องอย่างน้อย 3.5 เมตร / 12 ฟุต และความสูงจาก
พ้ืนอย่างน้อย 11 ซม. หรือ 4 น้ิว 
- ตรวจสอบว่าสายไฟยังหย่อนอยู่เพ่ือให้เคร่ืองทําความ
สะอาดเคล่ือนที่ไปได้ท่ัวสระว่ายนํ้า 
- ทําความสะอาดตะกร้าตัวกรอง 

สายไฟลอยมีรอยพับ - ตะกร้าตัวกรองเกิดติดขัด - ทําความสะอาดตะกร้าตัวกรอง 
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- ส่ิงสกปรกติดอยู่ในตัวเรือนของใบพัดหรือฝา
ครอบใบพัด 

- ทําความสะอาดส่ิงสกปรกในตัวเรือนใบพัดหรือฝาครอบ
ใบพัด (ตามภาพประกอบ 6.3.1 – 6.3.4) 
- การแก้ไขรอยพับ ให้ยืดสายลอยออกจนสุดแล้วปล่อยให้อยู่
ตัวตากแดดอย่างน้อย  1 วัน 

เคร่ืองทําความสะอาด
สระว่ายน้ําไม่ปีนผนัง
สระ 

- ตะกร้าตัวกรองเกิดติดขัด 
- มีสาหร่ายบนผนัง 
- ระดับค่า pH ไม่เหมาะสม 
- ส่ิงสกปรกติดอยู่ในตัวเรือนของใบพัดหรือฝา
ครอบใบพัด 

- ทําความสะอาดตะกร้าตัวกรอง 
- ตรวจระดับสารเคมีในนํ้า หากมีระดับท่ีไม่เหมาะสมจะทํา
ให้เกิดสาหร่าย ทําให้ผนังล่ืน หากเป็นเช่นน้ัน ให้ปรับระดับ
สารเคมีและขัดผนังสระว่ายน้ํา 
- ทําความสะอาดส่ิงสกปรกในตัวเรือนใบพัดหรือฝาครอบ
ใบพัด (ตามภาพประกอบ 6.3.1 – 6.3.4) 

ไม่สามารถเช่ือมต่อ
กับไวไฟและไฟบ่งช้ี
การติดต่อกะพริบเป็น
สีเขียว 

- อุปกรณ์จ่ายไฟอยู่ไกลจากเราเตอร์เกินไป 
(สัญญาณอ่อน) หรือเราเตอร์ทํางานผิดปกติ 

- รีเซ็ตอุปกรณ์จ่ายไฟ (ถอดสายจ่ายไฟออก) และรอ 1 นาที 
- ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนมีการเช่ือมต่อกับไวไฟโดยมี
สัญญาณชัดตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์จ่ายไฟ (ลองใช้
แอปพลิเคช่ันที่เล่นวิดีโอผ่านระบบออนไลน์) 
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของท่ีบ้านทํางานถูกต้องอยู่หรือไม่ 
- ตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟให้ใกล้กับเราเตอร์ของที่บ้านท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได้ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณไวไฟ (2.4Ghz) เพ่ือให้แน่ใจ
ว่ามีความชัดของสัญญาณมากพอ 
- หมายเหตุ: ในกรณีไฟ LED บ่งช้ีการส่ือสารยังกะพริบเป็นสี
เขียวอยู่ คุณมีตัวเลือกว่าจะเช่ือมต่อผ่าน Bluetooth® ได้ 

ไม่สามารถเช่ือม
หุ่นยนต์ทําความ
สะอาดสระผ่าน 
Bluetooth และไฟ
บ่งช้ีการติดต่อกะพริบ
เป็นสีนํ้าเงิน 

- อุปกรณ์จ่ายไฟอยู่ไกลจากอุปกรณ์เคล่ือนที่
เกินไป หรือ Bluetooth ถูกปิดอยู่หรือทํางาน
ผิดปกติ 

- ลองปิดแล้วเปิดBluetooth® ในสมาร์ทโฟน 
สําหรับ IOS – ไปท่ีการตั้งค่า � Bluetooth®. 
สําหรับ Android – ไปที่สไลเดรอร์ จากน้ันปิดและเปิด
ไอคอน Bluetooth® 
- ไปใกล้กับอุปกรณ์จ่ายไฟ IoT มากขึ้น 
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงกีดขวางหรือสัญญาณแทรก 
- ปิดอุปกรณ์จ่ายไฟแล้วเปิดใหม่ 
- หากวิธีการข้างต้นใช้ไม่ได้ผล กรุณาติดต่อตัวแทนจําหน่าย
เพ่ือขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 

 


