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ขอความประกาศ

1.  หากพบสิ�งผิดปกติใดๆ ใหถอดปลั๊กออกกอน

2.   เคร�่องมือนี้ไมไดถูกออกแบบใหใชงานโดยบุคคล
(รวมถึงเด็ก) ผูที่มีความบกพรองทางรางกาย การรับรู
หร�อทางจิต หร�อขาดความรูหร�อประสบการณ เวนแต
จะมีผูรับผิดชอบคอยดูแลหร�อใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชงานผลิตภัณฑในทางที่ปลอดภัย

3.  หากเปนเด็กควรใหการดูแลไมใหเลนกับเคร�่อง

4.  เด็กมีอายุตั้งแต 8 ปข�้นไปสามารถใชงานเคร�่องได
แตตองมีผูปกครองคอยดูแลหร�อใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชงานผลิตภัณฑในทางที่ปลอดภัย และใหมี
ความเขาใจในอันตรายที่อาจเกิดข�้น ไมควรใหเด็ก
เปนผูทำความสะอาดหร�อดำเนินการซอมแซม เวนแต
วาจะเปนเด็กที่อายุมากกวา 8 ป และมีคนดูแลใน
ขณะที่ดำเนินการ เก็บตัวเคร�่องหร�อสายไฟ
ใหหางจากมือเด็กที่อายุนอยกวา 8 ป

5.  ผูที่มีความบกพรองทางรางกาย การรับรูหร�อทางจิต
หร�อขาดความรูหร�อประสบการณ สามารถใชงาน
เคร�่องได แตตองมีผูรับผิดชอบคอยดูแลหร�อให
คำแนะนำเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑในทางที่
ปลอดภัย

 
6.  หามใหเด็กเลนกับเคร�่อง

7.  หากสายพลังงานหร�อชุดสายไฟตางๆที่ถอดออกได
เกิดชำรุดเสียหาย จะตองใหผูผลิต หนวยงานที่ให
บร�การหร�อผูที่ไดรับการรับรองในระดับเดียวกันเปน
ผูดำเนินการเปลี่ยนเพ�่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

8.  คำเตือน: ใสเฉพาะน้ำดื่มเทานั้น

9.  เคร�่องตองไดรับการจายไฟฟาผานอุปกรณปองกัน
กระแสไฟเกิน (RCD) โดยที่มีคากระแสไฟเหลือ
ขณะทำงาน ( Rated residual operating current)
ไมเกิน 30 mA

   10. อุปกรณนี้เหมาะสำหรับใชงานภายในบานหร�อการใชงาน
ในรูปแบบอื่นเที่คลายกันเชน

 - ในบร�เวณหองครัวตามหางราน สำนักงาน หร�อสถานที่
   ทำงานรูปแบบอื่นๆ
- บานสวนหร�อสวนใหบร�การลูกคาภายในโรงแรม
   บานพักหร�อในสถานที่พักอาศัยรูปแบบอื่นๆ
- ที่พักแบบใหบร�การที่นอนและอาหารเชา
   (Beak & Breakfast)
- งานจัดเตร�ยมอาหารสำหรับงานเลี้ยงหร�อการใหบร�การ
   ในรูปแบบขายสงที่คลายกันแบบอื่นๆ

 
 

 
 

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

12.  การนำอุปกรณไปใชผิดวัตถุประสงคหร�อการเกิด
ความเสียหายที่กรอบเคร�่องอาจทำใหมีรังสี UV-C
เล็ดลอดออกมาจากตัวเคร�่อง รังสี UV-C นี้สามารถกอ
ใหเกิดอันตรายแกดวงตาและผิวหนังไดแมในปร�มาณนอย

13.  อยาใชหากพบความเสียหายที่เดนชัดบนตัวเคร�่อง

14.  อานคูมือการดูแลรักษากอนใชงานตัวเคร�่อง

15.  กอนที่จะทำการเปลี่ยนหลอดไฟ UV ตองถอดปลั๊ก
ของเคร�่องออกจากแหลงจายพลังงานกอน
ทุกครั้ง  

16. ตองเปลี่ยนหลอดไฟ UV ทุกๆ 12 เดือนหร�อตาม
ความจำเปนและหากตัวเคร�่องอยูในสถานที่ที่มีการใชงาน
บอยจะตองมีการเปลี่ยนหลอดไฟ UV บอยกวานั้น

 
 

 
 

17.  คำเตือน: อยาใชหลอดไฟ UV ในสภาพที่ถูกถอดออก
จากที่เก็บในตัวเคร�่อง
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ขอมูลสำคัญ

คำประกาศ

กรุณาปฎิบัติตามขอมูลที่ระบุในเอกสารนี้ เพ�่อใหทานไดดื่มน้ำดื่มที่ อรอย สดชื่น มีคุณคาและสะอาด
และกรุณาเก็บคูมือนี้ไวในที่ปลอดภัยและหยิบใชไดงายสำหรับการอางอิงในครั้งตอๆไป

•           ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาใหใชกับน้ำดื่มเทานั้น
            อยานำไปใชกับน้ำที่ไมปลอดภัยหร�อไมทราบแหลงที่มา
•           ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเคร�่อง
            ตรงกับแรงดันจากแหลงจายไฟที่ตอเขากับเคร�่อง
•           อยาใชหากสวนสายไฟ ปลั๊กหร�อชิ�นสวนอื่นๆชำรุด
            เสียหาย
•           อยาใหเด็กใชงานผลิตภัณฑโดยไมมีการดูแล
•           อยาปลอยผลิตภัณฑทิ�งไวในขณะที่เคร�่องกำลังจาย
            น้ำอยู
•           อยาใชงานหากมีความเสียหายที่เห็นไดชัดที่ตัวเคร�่อง
            หร�อสายไฟ
•           สามารถนำสวนถังเก็บน้ำไปแชในชองแชแข็งได หาก
            ตองการใหเคร�่องจายน้ำเย็น
•           กอนที่จะถอดชิ�นสวนตางๆออกจากเคร�่องเพ�่อซอมแซม
            หร�อทำความสะอาดใหถอดปลั๊กออกกอน
•           ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาใหใชงานในอาคารเทานั้น
•           อยานำผลิตภัณฑไปแชน้ำ หร�อพนของเหลวไปที่ดาน
            นอกของตัวเคร�่อง
•           อยาใสน้ำในถังเก็บน้ำจนลน
•           เมื่อจะทำการขันนอตเขาไปใหมใหทำการขันดวยมือ
            เทานั้น
•           ใหซอมหร�อบำรุงรักษาผลิตภัณฑโดยใชชิ�นสวนที่ไดรับ
            การรับรองจากผูผลิตแลวเทานั้น
•           ใชหลอด UV และ ไสกรองจาก LUX เทานั้น ไมเชนนั้น
            การรับประกันจะสิ�นสุดทันที
•           หากไมมีการใชงานเคร�่องเปนเวลา 3 ชั่วโมง หลอดไฟ UV
            จะเปดเปนเวลา 60 ว�นาทีทุกๆ 3 ชั่วโมง
•           ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑวางอยูบนพ�้นผิวราบ
            เร�ยบ แหง และมั่นคง

•           อานคำแนะนำตางๆที่แสดงในคูมือผูใชงานฉบับนี้กอน
            ใชงานผลิตภัณฑ
•           เมื่อจะถอดถังเก็บน้ำออกจากตัวเคร�่อง ใหวางมือขาง
            หนึ่งบนตัวเคร�่องเพ�่อยึดตัวเคร�่องไวกอนที่จะใชมือ
            อีกขางถอดถังเก็บน้ำ
•           มีระบบรองรับการลดปร�มาณซีสต และเชื้อซีสตที่อาจ
            เล็ดลอดจากการกรองออกไป จะถูกกำจัด
            เพ�่อความสะอาดของน้ำ
•           ตัวเคร�่องและการติดตั้งเคร�่องจะตองเปนไปตาม
            ระเบียบและขอกำหนดของประเทศหร�อสถานที่ที่ทำ
            การติดตั้ง
•           ตัวเคร�่องถูกออกแบบบมาใหใชกับน้ำเย็น
            หร�อน้ำอุณหภูมิปกติเทานั้น

หลอดไฟ UV ในตัวเคร�่องเปนไปตาม ขอกำหนด
วาดวยเร�่องรังสีว�ทยาเพ�่อสุขภาพ

แหลงพลังงาน         : 220-240 Volt / 50 Hz
การใชพลังงาน        : 0.07 Kwh
อัตราการปลอยน้ำ : ≥1.0lpm
อุณหภูมิทำงาน       : 2˚c - 32˚c
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ขอควรระวัง

1. ใหชางเทคนิคที่ผานการอบรมมาแลวเปนผูดำเนินการซอม
เทานั้น

2. บรรจ�ภัณฑของเคร�่องอาจทำใหเกิดการสะดุดลมได
ใหเก็บออกจากพ�้นและเก็บไวใหหางจากมือเด็กเล็ก
และเด็กออน

3.  ระวังไมใหปลั๊กหร�อสายไฟสัมผัสกับน้ำหร�อความชื้น
หากเกิดข�้นใหถอดปลั๊กจากแหลงพลังงานและหยุดใชงาน
จนกวาจะปลอดภัย

4.  อยายกหร�อเคลื่อนยายเคร�่องในขณะที่ถังเก็บน้ำยังมีน้ำอยู

5.  แนะนำเกี่ยวกับสายดิน ผลิตภัณฑนี้จะตองติดตั้ง
สายดิน เนื่องจากในกรณีที่เคร�่องเกิดรวนหร�อหยุดทำงาน
สายดินจะชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟาดูดโดยการนำ
ทางกระแสไฟฟาโดยใชเสนทางที่มีความตานทานต่ำที่สุด
ซึ่งก็คือสายดินและปลั๊กสายดิน ปลั๊กสายดินจะตองถูก
เสียบลงในชองสายดินที่มีการติดตั้งอยางถูกตองตาม
ระเบียบและขอกำหนดภายในพ�้นที่

6.  ตอเขากับวงจรที่มี ground-fault circuit-interrupter
(GFCI) ติดตั้งยู

7.  คำเตือน: – การตอเคร�่องกับสายดินอยางผิดว�ธีอาจทำให
ถูกไฟฟาดูดได หากไมแนใจวาตัวเคร�่องตอสายดินอยาง
ถูกตองแลวหร�อไมใหตรวจสอบกับทางชางเทคนิคที่ไดรับ
การรับรองหร�อตัวแทนผูใหบร�การ อยาทำการดัดแปลง
ปลั๊กไฟที่ใหมาพรอมกับตัวเคร�่อง หากไมสามารถเสียบเขา
ชองจายไฟไดใหติดตอชางเทคนิคที่ไดรับการรับรองใหเปน
ผูติดตั้งชองจายไฟที่เหมาะกับเคร�่อง

 

8.  คำเตือน: – แยกเคร�่องออกจากแหลงพลังงานกอนที่จะ
ถอดชิ�นสวน

9.   กลไกระดับ Class A นี้เปนไปตามมาตรฐาน NSF 55 และ
P 231 วาดวยการกำจัดจ�ลชีว�ตที่ปนเปอนอยูในน้ำ ซึ่งตรง
กับขอกำหนดดานสุขภาพอื่นๆ เคร�่องไมไดถูกออกแบบไว
ใหใชเปลี่ยนน้ำเสียหร�อน้ำทิ�ง เคร�่องถูกออกแบบใหใชกับน้ำ
ที่มีลักษณะใส
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1.1 นำ LPB-H-1 ออกจากกลอง โดยระวังไมให
เกิดความเสียหายตอตัวเคร�่อง อยานำของมีคม
มาใชเปดกลอง

 

1.2  ตรวจสอบอุปกรณในกลองวาครบหร�อไม
 

1.3 หลอดไฟ UV และ ไสกรองจะติดตั้งมาใหพรอมใชงาน
 

LPB-H-1 UNIT

ฝาถังเก็บน้ำ

ปุมจายน้ำ

ถาดรองน้ำหยด

ถังเก็บน้ำ (ขนาด 1.5L หร�อ 3L ตามรุน)

กอกน้ำ

A

B

D

F

F

C

E

B

A

D

E

1. อุปกรณภายในกลอง

C

C

หร�อ
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ในรูปแสดงถังแบบ 1.5L
แตขั้นตอนสำหรับถังแบบ 3L
จะเปนเชนเดียวกัน ยกเวนแตจะมีระบุเอาไว

2. คูมือติดตั้ง

สำคัญ
2.1 ตรวจสอบวาเคร�่องมีความเสียหายหร�อไม

หากมีใหนำไปสงคืนยังสถานที่ที่ทานไดทำการซื้อ

2.3 เสียบปลั๊กเขาไปยังแหลงจายไฟ เมื่อเคร�่องทำงาน
ตัวเคร�่องจะทำการตรวจสอบตัวเองทันที 
เมื่อตรวจสอบเสร็จแลวปุมจะเปลี่ยนเปนสีฟา

2.2 ถอดที่ครอบปองกันออกจากสวนปลายของ
Aquaguard spiral

  
หมายเหตุ: ในรูปแสดงถังแบบ 1.5 L
แตขั้นตอนสำหรับถังแบบ 3L จะเปนเชนเดียวกัน
ยกเวนแตจะมีระบุเอาไว

 

2.4 ถอดถังเก็บน้ำออกจากตัวเคร�่อง
และถอดฝาออกจากถัง
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2.6 0 ใสถังกลับลงในเคร�่อง
ตรวจสอบวาติดตั้งถังแนนหนาดีหร�อไม

2.5 เติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำ
ระวังอยาใหน้ำลน จากนั้นปดฝาถัง
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2.7  วางแกวหร�อภาชนะขนาดใหญที่ใตโซนจายน้ำและกด
ปุมจาย น้ำเพ�่อใหเคร�่องทำงาน และกดอีกครั้งเพ�่อใหเคร�่อง
หยุดทำงาน ปลอยใหน้ำไหลผานเคร�่องจนกวาน้ำจะหมดถัง
อานว�ธีการใชงานปุมตางๆที่ หัวขอ 5

2.8 ทำขั้นตอนที่ 2.4-2.7     อีก 3-4 ครั้ง (3x – 4x)
เพ�่อลางคารบอนออกไปจากเคร�่อง

 2.4-2.7 

 
 
 
2.9 หลังจากทำขั้นตอนที่  2.8   เร�ยบรอยแลว คุณไดดื่มน้ำ

ที่บร�สุทธิ์ ดีตอสุขภาพและปลอดภัยจากเคร�่อง
2.8

 

หมายเหตุ: สามารถนำถังเก็บน้ำที่เติมน้ำเต็มแลวไปแชในชองแชแข็งได เพ�่อใหเคร�่องจายน้ำเย็นออกมา
ในรูปแสดงถังแบบ 1.5 L แตขั้นตอนสำหรับถังแบบ 3L จะเปนเชนเดียวกัน ยกเวนแตจะมีระบุเอาไว

x3-4

x2

หมายเหตุ:  อยาเพ�่งดื่มน้ำจนกวาจะทำขั้นตอนที่   2.8  เสร็จ
น้ำที่ออกมาจากเคร�่อง 3-5 ลิตรแรกอาจมีเศษผง
หร�อผงคารบอนสีดำปนอยู คารบอนที่ออกจากเคร�่องเปน
วัสดุตามธรรมชาติที่ทำจากเปลือกมะพราวและไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ หลังจากปลอยน้ำไหลผานไปประมาณ 3-5 ลิตร
(ประมาณ2-3ถัง) จะเร�่มเห็นน้ำสะอาดจายออกจากเคร�่อง 
อยาปลอยใหปร�มาณน้ำในถังเก็บนอยกวาเสนเติมน้ำขั้นต่ำที่ระบุ
ไวเพราะหากน้ำในถังหมดปมจะเร�่มดูดอากาศเขามาและ
เกิดเสียงจากฟองอากาศ

2.8

หมายเหตุ: หากเคร�่อง LPB-H-1 ของคุณปน
แบบถัง 3 L ใหลางเพ�ยงแค 2 ครั้งก็พอ

ในการใชงานชวงอาทิตยแรกและหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนไสกรองทุกครั้ง คุณอาจจะเห็นวามี
น้ำหยดออกจากหัวจายน้ำเปนเวลาหลายว�นาที
หลังจากที่เคร�่องจายน่ำเสร็จแลว ซึ่งเปนอาการปกติ
ของเคร�่อง อาการนี้จะหายไปเมื่อใชงานเคร�่องผานไประยะหนึ่ง
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3. การทำงานของปุมตางๆ

3.1 เมื่อเคร�่องอยูในโหมด Stand by ปุมจะเปนสีน้ำเง�น
เมื่อปุมถูกสัมผัสจะเปลี่ยนเปนสีเข�ยวและน้ำจะถูก
จายออกมา

หมายเหตุ:  ที่ปุมทำงานแลว หากไมถูกกดซ้ำ
ภายใน 2 นาที เคร�่องจะหยุดจายน้ำและปม
จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

3.2 สัมผัสที่ปุมเพ�่อหยุดการจายน้ำ
เมื่อปุมถูกสัมผัสเพ�่อหยุดการจายน้ำ
ไฟจะเปลี่ยนจากสีเข�ยวกลับเปนสีน้ำเง�น

หมายเหตุ:  หลังจากเคร�่องจะเขาสูโหมด Stand-by
ผานไปได 1 นาที เคร�่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
และปดหลอดไฟ UV ขณะที่เคร�่องอยูในสภาพนี้
การจายน้ำจากการกดปุมจายน้ำจะชาลง 2 ว�นาที
เพ�่อเปด หลอดไฟ UV และฆาเชื้อในน้ำ

ในรูปแสดงถังแบบ 1.5 L แตขั้นตอนสำหรับถังแบบ 3 L จะเปนเชนเดียวกัน
ยกเวนแตจะมีระบุเอาไว
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4. สัญลักษณตางๆและเคร�่องหมายเตือน

4.1

4.2

ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบและไดรับการรับรองระดับนานาประเทศตามมาตรฐานการกรองน้ำที่สูงที่สุด และรับรองการ
จายน้ำที่บร�สุทธิ์และสะอาดที่สุดตลอดอายุการใชงาน ระบบตรวจสอบดวยตัวเองจะคอยเตือนผูใชถึงอันตรายตางๆ
ซึ่งรูปแบบการเตือนมีทั้งหมด 3 รูปแบบ

เมื่ออายุการใชงานของไสกรองเกินกวา 95 %
สัญลักษณไสกรองจะกระพร�บจนกวาไสกรอง
จะถูกเปลี่ยนตามที่ไดแนะนำไวในหัวขอถัดไป
ในสภาพนี้เคร�่องยังคงจายน้ำอยู  จนกระทั่งไดมี
การปฏิบัติตามหัวขอถัดไป           เร�ยบรอยแลว

4.2 

4.2  

หลอดไฟ UV และไสกรองจะตองถูกเปลี่ยนหลังจาก
ระยะเวลา 12 เดือน เพ�่อใหไดประสิทธิภาพในการ
กรองสูงสุด สัญลักษณ UV และไสกรองจะสงสัญญาณ
เตือน 20 ครั้งและกระพร�บสลับกัน เมื่ออยูในสภาพนี้
เคร�่องจะไมจายน้ำจนกวาไสกรองและหลอดไฟ UV
จะถูกเปลี่ยน และเคร�่องถูกร�เซต
 
(ติดตอฝายบร�การ ลุกซ รอยัล (ประเทศไทย) โดยตรง
สำหรับใหบร�การเปลี่ยนไสกรองและหลอดไฟ UV)
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4.3 ในกรณีที่ หลอดไฟ UV ไมทำงาน สัญลักษณ UV
จะกระพร�บและสงสัญญาณเตือน 20 ครั้ง
เคร�่องจะไมจายน้ำจนกวาหลอดไฟUV จะไดรับการ
เปลี่ยนเร�ยบรอยแลว

(ติดตอฝายบร�การ ลุกซ รอยัล (ประเทศไทย) โดยตรง
สำหรับใหบร�การเปลี่ยนหลอดไฟ UV)
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งานซอมแซม บร�การตางๆ
และเง�่อนไขการรับประกัน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงานซอมแซม บร�การตางๆและเง�่อนไขการรับประกัน 
สอบถามขอมูลเพ�่มเติมไดจากผูขายผลิตภัณฑ และเจาหนาที่ผูใหบร�การ
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การทิ�งผลิตภัณฑ

อยาทิ�งตัวเคร�่องปนกับขยะตามบานเร�อนทั่วไป
ใหนำไปสงยังจ�ดรับที่ไดกำหนดไวเพ�่อนำไปร�ไซเคิล
จากการกระทำนี้ คุณจะเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวม
ในการดูแลรักษาสิ�งแวดลอม
ถูกตองตามระเบียบ WEEE

สัญลักษณนี้เปนการแสดงวาผลิตภัณฑช�้นนี้ไมควรถูกทิ้งพรอมกับขยะตามบานเร�อนอื่นๆภายในสหภาพยุโรป

เพื่อเปนการปองกันอันตรายตอสิ่งแวดลอมและตอตัวมนุษยจากการกำจัดขยะที่ไมไดรับการควบคุม

นำผลิตภัณฑกลับไปร�ไซเคิลเพื่อสงเสร�มการประหยัดทรัพยากรดวยการกลับมาใชใหม

เมื่อตองการคืนผลิตภัณฑ กรุณาทำตามระบบสำหรับสงคืนและเก็บรวบรวมของผลิตภัณฑ

หร�อติดตอรานตัวแทนจำหนายทีทานไดทำการซ�้อผลิตภัณฑ

พวกเขาจะเปนผูนำผลิตภัณฑนี้ไปร�ไซเคิลอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม

ทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

ประเภทของน้ำ

ระบบตรวจสอบ

หากมีการแสดงสัญลักษณ

“เปลี่ยนไสกรอง” ที่ปุมควบคุม

จะตองทำการเปลี่ยนไสกรอง

หากมีการแสดงสัญลักษณ

“เปลี่ยน UV” ที่ปุมควบคุม

จะตองทำการเปลี่ยนหลอดไฟ

UV

รายละเอียดเชิงเทคนิค

ขนาดผลิตภัณฑ 140mm W x 306mm H x 349mm D
5.5” W x 12.1” H x 13.7” D 

แหลงพลังงาน 220~240 V / 50 Hz    

น้ำหนัก น้ำหนักสินคา: 3.6 KG
น้ำหนักรวมบรรจ�ภัณฑ: 4.1 KG

ไสกรองมาตรฐานที่มีให คารบอนบล็อค (CBC) x 1
CICO (Click In, Click Out) filter

ฟ�งกชั่นเสร�ม UV sensor
Filter timer

ความจ� ถังเก็บน้ำ 1.5 L (ตัวเลือก)
ถังเก็บน้ำ 3 L

น้ำอุณหภูมิปกติ



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
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