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คูมือการใชงาน

ขอแสดงความยินดีกับการซ�้อ

เคร�่องกรองน้ำใหม
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ขอตอนรับ LUX LUS-H-1 สูหองของคุณ

โปรดอานคูมือฉบับนี้กอนที่จะดำเนินการติดตั้งหร�อใชงานตัวเคร�่อง

สารบัญ

ขอความประกาศ  2

รายละเอียดตัวเคร�่อง 3

คูมือการใชงาน 4

งานซอมแซม บร�การตางๆและเง�่อนไขการรับประกัน 5

การทิ้งผลิตภัณฑ 6

รายละเอียดผลิตภัณฑ 7

ขอความประกาศ
1. อยาถอดฝาครอบหร�อแผนกำบังออกจากตัวเคร�่องยกเวนแคจะมีการระบุใวในคูมือ

2. ในกรณีที่เกิดความผิดปกติข�้น ใหถอดปลั๊กออก

3. เคร�่องมือนี้ไมไดถูกออกแบบใหใชงานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ผูที่มีความบกพรองทางรางกาย การรับรูหร�อทางจ�ต 

4. หากเด็กมีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไปสามารถใชงานเคร�่องได แตตองมีผูปกครองคอยดูแลหร�อใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑในทางที่ปลอดภัย และ

ใหมีความเขาใจในอันตรายที่อาจเกิดข�้น ไมควรใหเด็กเปนผูทำความสะอาดหร�อดำเนินการซอมแซม เวนแตวาจะเปนเด็กที่อายุมากกวา 12 ป และมีคน

ดูแลในขณะที่ดำเนินการ เก็บตัวเคร�่องหร�อสายพลังงาน ใหหางจากมือเด็กที่อายุนอยกวา 12 ป

5. หากสายพลังงานหร�อชุดสายไฟตางๆที่ถอดออกไดเกิดชำรุดเสียหาย จะตองใหผูผลิต หนวยงานที่ใหบร�การหร�อผูที่ไดรับการรับรองในระดับเดียวกันเปน

ผูดำเนินการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

6. เคร�่องตองไดรับการจายไฟฟาผานอุปกรณปองกันกระแสไฟเกิน (RCD) โดยที่มีคากระแสไฟเหลือขณะทำงาน (Rated residual operating current)

ไมเกิน 30 mA

7. อุปกรณนี้เหมาะสำหรับใชงานภายในบานหร�อการใชงานในรูปแบบอื่นเที่คลายกันเชน

- ในบร�เวณหองครัวตามหางราน สำนักงาน หร�อสถานที่ทำงานรูปแบบอื่นๆ

- บานสวนหร�อสวนใหบร�การลูกคาภายในโรงแรม บานพักหร�อในสถานที่พักอาศัยรูปแบบอื่นๆ

- ที่พักแบบใหบร�การที่นอนและอาหารเชา (Beak & Breakfast)

- งานจัดเตร�ยมอาหารสำหรับงานเลี้ยงหร�อการใหบร�การในรูปแบบขายสงที่คลายกันแบบอื่นๆ

8. มี UV-C emitter (หลอดไฟ UV) ติดตั้งในเคร�่อง

9. การนำอุปกรณไปใชผิดวัตถุประสงคหร�อการเกิดความเสียหายที่กรอบเคร�่องอาจทำใหมีรังสี UV-C เล็ดลอดออกมาจากตัวเคร�่อง รังสี UV-C นี้สามารถ

กอใหเกิดอันตรายแกดวงตาและผิวหนังไดแมในปร�มาณนอย

10. อยาใชหากพบความเสียหายที่เดนชัดบนตัวเคร�่อง

11. อานคูมือการดูแลรักษากอนใชงานตัวเคร�่อง

12. กอนที่จะทำการเปลี่ยนหลอดไฟ UV ตองถอดสายพลังานของเคร�่องออกจากแหลงจายพลังงานกอนทุกครั้ง

13. ตองเปลี่ยนหลอดไฟ UVทุกๆ 12 เดือนหร�อตามความจำเปนและหากตัวเคร�่องอยูในสถานที่ที่มีการใชงานบอยจะตองมีการเปลี่ยนหลอดไฟ UV บอยกวานั้น

14. คำเตือน: อยาใชหลอดไฟ UV ในสภาพที่ถูกถอดออกจากที่เก็บในตัวเคร�่อง
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ไสกรอง
ระบบกรองของ LUX LUS-H-1 ถูกออกแบบมาใหสามารถลดฝุน

และตะกอนออกจากน้ำ กระบวนการถานกัมมันตจะชวยกำจัด

สารปนเปอนออกไปไดมากมายหลายชนิด อาธ�เชน คลอร�น

หร�อยาฆาแมลงตางๆ การไดรับน้ำที่สะอาดเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง

ตอระบบ Aquaguard UV Sterilization เพื่อใหสามารถกำจัด

แบคทีเร�ยที่อาจปนเปอนอยูในน้ำไดอยางเต็มประสิทธ�ภาพ

คุณสามารถเลือกใชไสกรองหลากหลายชนิดจาก Lux เพื่อให

เหมาะสมกับสภาพของน้ำในพื้นที่ ไสกรองจะติดตั้งที่บร�เวณ

ดานนอกของสวนอางรองน้ำ

ระบบ UV ภายในกอกน้ำ
การออกแบบที่เปนเอกลักษณนี้จะชวยใหเขตกอกน้ำปราศจากเช�้อโรคทั้งกอน ระหวาง และหลังการจายน้ำทุกๆครั้ง

เซนเซอร UV จะคอยตรวจสอบวาหลอดไฟ UV ทำงานหร�อไมและคอยตรวจสอบระดับความเขมของ UV-C

หลอดไฟ UV
หลอดไฟ UV คือหลอดไฟสำหรับฆาเช�้อขนาด 13 Watt ที่ทำงานที่ความยาวคลื่น 253.7 NM ซ�่งสามารถทำลายแบคทีเร�ย

ในน้ำไดอยางมีประสิทธ�ภาพ หลอดไฟ UV จะติดตั้งอยูภายใน LUX-LUS-H-1 โดยลอมรอบดวยขดลวดควอทซ ซ�่งมี

ประสิทธ�ภาพในการชำระสารสกปรกในระดับ Class A ตามมาตรฐาน NSF 55 และ NSF P321 หลอดไฟ UV จะตอง

ถูกเปลี่ยนทุกๆ 12 เดือนหร�อตามความจำเปน และหากเคร�่องติดตั้งอยูในพื้นที่ ที่มีการใชงานบอย อาจตองทำการ

เปลี่ยนบอยกวานั้น

ระบบทอ
ขนาดของทอน้ำเขาและทอในระบบทอน้ำภายในคือ 1/4“ ทอตางๆที่ใชในระบบทอภายในและวัสดุ

ของสวนตางๆที่ตองสัมผัสกับน้ำควรเปนวัสดุระดับ Food grade

วาลวน้ำ
การจายน้ำใหกับผูใชงานจะมาจากการทำงานของวาลวโซลีนอยดขนาด 24V DC วาลวจะไดรับประจ�ไฟฟาเมื่อผูใชงาน

กดปุมจายน้ำเพื่อรองน้ำดื่ม ใชระบบไฟฟากระแสตรงเพื่อใหวาลวโซลีนอยดทำงานเง�ยบและมีประสิทธ�ภาพมากข�้น

รายละเอียดตัวเคร�่อง  

แผงควบคุม

หัวจายน้ำ

ถาดรอง

น้ำหยด

ถอดได
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คูมือการใชงาน

โหมด Sleep คือโหมดสำหรับประหยัดพลังงานที่จะลดการใชพลังงานเมื่อไมมีการใชงาน LUX LUS-H-1

เปนเวลานาน

สามารถจายน้ำประเภทตางๆไดอยางงายดาย ตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. วางแกวน้ำที่ตำแหนงตรงกลางของชองจายน้ำ สวนถาดรองน้ำหยดสามารถถอดออกได

    เพื่อใสขวดน้ำหร�อภาชนะอื่นๆ

2. กด/แตะ สัญลักษณของน้ำ

3. กดปุมคางไวจนปร�มาณน้ำในแกวอยูในระดับที่ตองการแลวจ�งปลอยนิ้วออกจากปุม

น้ำอุณหภูมิปกติ

กดปุม น้ำอุณหภูมิปกติ  ในการจายน้ำครั้งแรก น้ำจะจายหลังจากมีการหนวงเวลา 2 ว�นาที

เพื่อใหกอกน้ำและระบบ Aquaguard มีความสะอาดเพียงพอ
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งานซอมแซม บร�การตางๆ

และเง�่อนไขการรับประกัน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงานซอมแซม บร�การตางๆและเง�่อนไขการรับประกัน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากผูขายผลิตภัณฑ และเจาหนาที่ผูใหบร�การ
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การทิ้งผลิตภัณฑ

อยาทิ้งตัวเคร�่องปนกับขยะตามบานเร�อนทั่วไป

ใหนำไปสงยังจ�ดรับที่ไดกำหนดไวเพื่อนำไปร�ไซเคิล

จากการกระทำนี้ คุณจะเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวม

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ถูกตองตามระเบียบ WEEE

สัญลักษณนี้เปนการแสดงวาผลิตภัณฑช�้นนี้ไมควรถูกทิ้งพรอมกับขยะตามบานเร�อนอื่นๆภายในสหภาพยุโรป

เพื่อเปนการปองกันอันตรายตอสิ่งแวดลอมและตอตัวมนุษยจากการกำจัดขยะที่ไมไดรับการควบคุม

นำผลิตภัณฑกลับไปร�ไซเคิลเพื่อสงเสร�มการประหยัดทรัพยากรดวยการกลับมาใชใหม

เมื่อตองการคืนผลิตภัณฑ กรุณาทำตามระบบสำหรับสงคืนและเก็บรวบรวมของผลิตภัณฑ

หร�อติดตอรานตัวแทนจำหนายทีทานไดทำการซ�้อผลิตภัณฑ

พวกเขาจะเปนผูนำผลิตภัณฑนี้ไปร�ไซเคิลอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม

ทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง
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รายละเอียดเช�งเทคนิค

ขนาดผลิตภัณฑ 335mm H x 179mm D x 78mm W

น้ำหนัก 6kg

แหลงพลังงาน 220-240 V / 50 Hz

หลอดไฟ UV 13 W

หนวยควบคุม 17 W

หนวยควบคุมทั้งหมด 30 W

ขนาดทอเช�่อม 1/4” 

แรงดันน้ำต่ำสุด เมกกะปาสคาล (bar) 2 bar

แรงดันน้ำสูงสุด เมกกะปาสคาล (bar) 4.14 bar

แรงดันน้ำที่แนะนำ เมกกะปาสคาล (bar) 3 bar

อัตราการไหลของน้ำต่ำสุด (ลิตรตอนาที) 1.5 lpm

รายละเอียดผลิตภัณฑ



เราหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะชื่นชอบการดื่มน้ำที่มีคุณภาพดีเชนเดียวกับเรา
 

บร�ษัท ลุกซ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ 523-535 ถนนสุขุมว�ท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอรโทรศัพท 02-381-3355

ศูนยบร�การลูกคา 02-381-5115

www.lux.co.th

www.facebook.com/luxroyal.thai

Twitter : @LuxThailand


