LUX LCT-H-1

คูมือการใชงาน
ขอแสดงความยินดีกับการซ�้อ
เคร�่องกรองน้ำใหม

เทคโนโลยีกรองน้ำ

คูมือแนะนำสำหรับคุณ
ขอตอนรับ LUX LCT-H-1 สูหองของคุณ
โปรดอานคูมือฉบับนี้กอนที่จะดำเนินการติดตั้งหร�อใชงานตัวเคร�่อง

สารบัญ
ขอความประกาศ
รายละเอียดตัวเคร�่อง
การใชงานเบื้องตน
คูมือการใชงาน
งานซอมแซม บร�การตางๆและเง�่อนไขการรับประกัน
การทิ้งผลิตภัณฑและรายละเอียดผลิตภัณฑ
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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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รายละเอียดตัวเคร�่อง
Removable
Top Panel

LUX LCT-H-1

แผงควบคุม

LUX LCT-H-1 ชวยใหคุณไดร�่นรมยไปกับน้ำเย็น น้ำรอน
น้ำรอนจัดและน้ำในอุณหภูมิปกติที่ผานการกรอง
และถูกทำใหมีความบร�สุทธ�์อยางเต็มที่

ถังน้ำเย็น

Dispensing
Nozzle

ถังน้ำเย็นผลิตจากโลหะสแตนเลส 304 ซ�่งเปนสแตนเลส
ระดับ Food grade และไมเปนสนิม อุณหภูมิภายในถัง
น้ำเย็นจะถูกควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร โดยจะถูก
ตั้งคาไวที่ 5 ํC ซ�่งเปนคามาตรฐานจากโรงงาน

ถังน้ำรอน

อุณหภูมิของถังน้ำรอนควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร
โดยตั้งความรอนของน้ำรอนปกติไวที่ 87 ํC และ 95 ํC
สำหรับน้ำรอนจัด

Removable
Drip Tray

ไสกรอง

ระบบกรองภายใน LUX LCT-H-1 ถูกออกแบบมาใหสามารถลดฝุนและตะกอนออกจากน้ำ และยิ่งไปกวานั้นไสกรอง
ตาขายคารบอนยังสามารถชวยกำจัดสารปนเปอนอีกมากมายหลายชนิดเชน คลอร�นหร�อยาฆาแมลงออกไปได

ระบบ AQUAGUARD

ระบบ Aquaguard ที่ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความสะทอนแสงสูงจะชวยจัดการระบบ UV ภายในกอกน้ำ

หลอดไฟ UV

หลอดไฟ UV คือหลอดไฟสำหรับฆาเช�้อขนาด 13 Watt ที่ทำงานที่ความยาวคลื่น 253.7 NM ซ�่งสามารถทำลาย
แบคทีเร�ยในน้ำไดอยางมีประสิทธ�ภาพ หลอดไฟ UV จะตองถูกเปลี่ยนทุกๆ 12 เดือนหร�อเมื่อไฟแจงเตือนทำงาน

ระบบทอ

ทอสงน้ำเขาควรจะมีขนาด 1/4” และควรเปนวัสดุระดับ Food grade
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การใชงานเบื้องตน
น้ำรอน

กดที่สัญลักษณน้ำรอนคางไว 3 ว�นาที
จนสัญลักษณสองแสงสีสม จากนั้นกดปุมจายน้ำ
น้ำรอนจะถูกจายออกมา (ชวยปองกันการจายน้ำรอน
โดยไมตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อถูกใชงานโดยเด็ก)

ปุมจายน้ำ

สำหรับน้ำเย็น น้ำอุณหภูมิปกติ หร�อน้ำรอน
ใหเลือกสัญลักษณที่เกี่ยวของกอน จากนั้น
จ�งกดปุมจายน้ำและกดคางไวจนไดปร�มาณ
ที่ตองการ

น้ำเย็น

เลือกสัญลักษณน้ำเย็น
จากนั้นกดปุมจายน้ำ
คางไวจนไดปร�มาณ
ที่ตองการ

น้ำอุณหภูมิปกติ
เลือกสัญลักษณน้ำ
อุณหภูมิปกติ จากนั้น
กดปุมจายน้ำคางไว
จนไดปร�มาณ
ที่ตองการ

น้ำรอนจัด

เลือกสัญลักษณน้ำอุณหภูมิปกติ
จากนั้นกดปุมคางไว ปุมจะกะพร�บ
ดวยไฟสีแดงเพื่อระบุวาเคร�่อง
กำลังใหความรอนแกน้ำ เมื่อไฟ
จากสัญลักษณดับลง น้ำจะอยูใน
อุณหภูมิที่กำหนดและสามารถจาย
น้ำรอนจัดไดดวยขั้นตอนเดียวกัน
กับการจายน้ำรอน

หลอดไฟ UV
มีปญหา

ทำการเปลี่ยน
หลอดไฟ UV

POWER /UV
OK
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แจงเปลี่ยน
ไสกรอง
ทำการเปลี่ยน
ไสกรอง

ตรวจพบ
การรั่วไหล

หยุดการจายน้ำเขา
เคร�่องและทำการ
ติดตอผูใหบร�การ
ที่ไดรับอนุญาต

คูมือการใชงาน
กรุณาอยาพยายามใชงานเคร�่องกอนจะติดตั้งเคร�่องเสร็จตามขั้นตอนที่ระบุในคูมือติดตั้ง
การพยายามใชงานเคร�่องในขณะที่เคร�่องยังติดตั้งไมเสร็จอาจทำใหเกิดความเสียหายได
สำหรับว�ธ�การจายน้ำประเภทตางๆ ใหดูที่หัวขอ การใชงานเบื้องตน ในหนา 4

ขั้นตอนการจายน้ำประเภทตางๆอยางงาย
1. วางแกวน้ำที่ตำแหนงตรงกลางของชองจายน้ำ สวนถาดรองน้ำหยดสามารถถอดออกไดเพื่อใสขวดน้ำ
หร�อภาชนะอื่นๆ
2. เลือกประเภทของน้ำที่คุณตองการ จากนั้น กด/แตะ สัญลักษณของน้ำประเภทนั้น อานหัวขอ การใชงาน
เบื้องตนในหนา 4
3. เมื่อมีไฟติดที่สัญลักษณที่เลือก ใหกดปุมจายน้ำที่อยูตรงกลางของแผงควบคุม

4. กดปุมจายน้ำคางไวจนปร�มาณน้ำในแกวอยูในระดับที่ตองการแลวจ�งปลอยนิ้วออกจากปุม
ขอควรระวังในการใชน้ำรอน

• วางแกวหร�อถวยน้ำใหอยูตำแหนงตรงกลางชองจายน้ำทุกครั้ง
• ใชแกวเซรามิคหร�อแกวน้ำที่เหมาะสำหรับใสน้ำรอน
• อยาจับถวยหร�อวางมือลงในชองจายน้ำในขณะที่กำลังจายน้ำรอนอยู
• จายน้ำคางไวจนกวาจะไดปร�มาณน้ำตามที่ตองการ
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งานซอมแซม บร�การตางๆ
และเง�่อนไขการรับประกัน
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงานซอมแซม บร�การตางๆและเง�่อนไขการรับประกัน
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากผูขายผลิตภัณฑ และเจาหนาที่ผูใหบร�การ
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การทิ้งผลิตภัณฑ
เมื่อผลิตภัณฑหมดอายุการใชงาน กรุณาตรวจสอบใหแนใจวา ผลิตภัณฑถูกทิ้งอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเปนไปตามเง�่อนไข/ขอกำหนดภายในประเทศของทาน

WEEE (เฉพาะสหภาพยุโรป)

โปรดทราบวาผลิตภัณฑของเราครอบคลุมตามระเบียบวาดวยการจัดการของเสียจากเคร�่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (WEEE)(2002/96/EC) สัญลักษณที่แสดงดานบนบงช�้วาไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑ
นี้เชนเดียวกับกับของเสียตามบานเร�อนทั่วไปได ใหนำไปสงยังจ�ดรับที่กำหนดไวเพื่อนำไปร�ไซเคิล

ROHS

เคร�่องใชไฟฟา Aquaguard ทุกช�้นเปนไปตามระเบียบของสหภาพยุโรป (2002/95/EC)
วาดวยการจำกัดการใชสารอันตรายในเคร�่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (RoHS)

รายละเอียดผลิตภัณฑ
ประเภทของน้ำ
•

สัญลักษณ
น้ำอุณหภูมิปกติ
น้ำเย็น
น้ำรอน
น้ำรอนจัด

รายละเอียดเช�งเทคนิค
ขนาดผลิตภัณฑ

296mm W x 375mm H x 425mm D
(11.6” W x 14.8” H x 16.7” D)

แหลงพลังงาน

220~240V/50Hz

ความสูง

162mm

น้ำหนัก

18KG

ไสกรองมาตรฐานที่มีให

อุณหภูมิน้ำ

แผนคารบอนบล็อก x 1
ไสกรองตะกอน x 1
UV เซนเซอร
ระบบตรวจจับการรั่วซ�ม
ที่จับเวลาไสกรอง
น้ำเย็น: ถัง 1.4 ลิตร
น้ำรอน: ถัง 1.3 ลิตร
น้ำเย็น: 5°C ~ 16°C ตั้งคาที่ 5°C
น้ำรอน: 80°C ~ 95°C ตั้งคาที่ 87°C

คอมเพรสเซอร

220~240V/50Hz

6.4”

ฟงกชั่นเสร�ม
ความจ�
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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

