
“ขารองรับ” 

ปะเก็น 

ปะเก็น 

ค าเตือน:  อุณหภูมิของเหลวไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส  มีกากนอ้ยกว่า 0.5 % 

*โปรดศึกษาคู่มอืฉบับเตม็ก่อนเพื่อความเข้าใจทีค่รบถ้วน.. ก่อนใช้คู่มอืแบบย่อนี้* 

การใช้งานเคร่ืองกรอง  Colombo-12/18 ฉบับย่อ 
 
 
 

1.   ต่อท่อดูดและท่อส่ง 
ต่อท่อดูด (ท่อเสริมสปริงโลหะ) เขา้กบัทางเขา้ของป๊ัม แลว้รัดดว้ยเข็มขดัรัดท่อให้แน่น พร้อมใส่หัว

กรองท่ีปลายท่อดูดอีกดา้น  จากนั้นให้ต่อท่อส่ง(ท่อเสริมใยดา้ย/โลหะ)เขา้กบัทางออกของส่วนกรอง (หลงัแผน่
ประกบโลหะดา้นท่ีติดกบัป๊ัม) รัดให้แน่นดว้ยเข็มขดัรัดท่อ (หากท่อดูดหรือท่อส่งยาวเกินความตอ้งการ- สามารถ
ตดัให้สั้นลงได)้ 

หมายเหตุ: ทางเขา้ของป๊ัมมีขอ้งอพิเศษหมุนไป-มาได ้เพ่ิมความสะดวกในการท างาน 
 

2.   ใส่ของเหลวที่จะกรองลงในป๊ัม (การล่อป๊ัม) 
ถอดท่อดูดออกจากตวัป๊ัมโดยหมุนเกลียวขอ้ต่อท่ีตวัป๊ัมทวนเข็มนาฬิกา                    

กรอกของเหลวท่ีจะกรองประมาณ 100 ซีซี ลงในตวัป๊ัมโดยอาจใชก้รวยเล็กๆ จากนั้นให้ต่อท่อดูดเขา้กบัตวัป๊ัม
ตามเดิม 

อีกวิธีหน่ึงในการล่อป๊ัมโดยไม่ตอ้งถอดท่อดูด สามารถท าไดโ้ดยยกปลายท่อดูดให้สูงกว่าตวัป๊ัม แลว้
กรอกของเหลวลงในท่อ ของเหลวจะไหลเขา้สู่ตวัป๊ัมเอง 

 
3.   ใส่ปะเก็น/ลูกยาง (สีขาว หรือ เขียว หรือ ด า ) และ กระดาษกรอง 
     1.   คลายสกรูหางปลาออกจนเกือบสุด เล่ือนแผน่ประกบโลหะไปทางซา้ย แลว้ค่อยๆเล่ือนแผน่ประกบ
พลาสติกทั้งหมดไปทางซา้ยจนสุด (หมายเหตุ- ถาดรองอยูใ่ตส่้วนกรองเรียบร้อยแลว้) 
     2.  จุ่มหรือแช่กระดาษกรองทั้งหมดลงในของเหลวท่ีจะกรองให้ชุ่ม (อยา่แช่นานเกิน 1 นาที) 
     3.   สวมปะเก็น/ลูกยาง  2 อนั ลงบน ”ขอ้ต่อ หรือ จมกู” บนแผน่ประกบแตนเลส ดา้นท่ีติดกบัป๊ัม แลว้เล่ือน
แผน่ประกบพลาสติกสีแดงมาชิดดา้นขวา 
     3.  ใส่กระดาษกรองแผน่แรกลงระหว่างแผน่ประกบพลาสติกสีแดง กบัแผน่ประกบพลาสติกสีขาวแผน่แรก 
โดยวางกระดาษกรองให้ ”คา”อยูบ่น “ขารองรับ” ดา้นล่างของแผน่ประกบสีแดง โดยให้ด้านกระดาษกรองทีม่ี
ตวัหนังสือหรือตวัเลข (ด้าน A )หันไปทางขวา(ด้านป๊ัม) จากนั้นจึงเล่ือนแผน่ประกบพลาสติกสีขาวแผน่แรกเขา้
มาประกบ (รูปประกอบเพ่ิมเติม-ดา้นหลงั) 
     4.  สวมปะเก็น 1 อนับน”จมกู” ของแผน่ประกบพลาสติกสีขาวแผน่แรก และอีก 1 อนับน”จมกู” ของแผน่ประกบ
พลาสติกสีขาวแผน่ท่ี 2   พร้อมกบัใส่กระดาษกรองแผน่ท่ี 2 ลงระหว่างแผน่ประกบสีขาวแผน่ท่ี 1 และแผน่ท่ี 2  
โดยสลบัให้ด้านทีไ่ม่มตีวัหนังสือหรือตวัเลข (ด้าน B) หันไปทางป๊ัม   เล่ือนแผน่ประกบท่ี 2 มาชิดแผน่ท่ี 1 
     5.  ใส่กระดาษกรองแผน่ท่ี 3 ลงระหว่างแผน่ประกบสีขาวแผน่ท่ี 2 และแผน่ท่ี 3 โดยสลบัให้ด้าน Aหันไปทาง
ป๊ัม  เล่ือนแผน่ปะกบท่ี 3 มาชิดกบัแผน่ท่ี 2 
    6.   สวมปะเก็น 1 อนับน”จมกู” ของแผน่ประกบพลาสติกสีขาวแผน่ท่ี 3 และอีก 1 อนับน”จมกู” ของแผน่
ประกบพลาสติกสีขาวแผน่ท่ี 4   พร้อมกบัใส่กระดาษกรองแผน่ท่ี 4  ลงระหว่างแผน่ประกบสีขาวแผน่ท่ี 3และ
แผน่ท่ี 4  โดยสลบัให้ด้าน B หันไปทางป๊ัม   เล่ือนแผน่ประกบท่ี 4 มาชิดแผน่ท่ี 3 
     7.  ใส่ปะเก็น และ กระดาษกรองแผน่ต่อไปจนหมด  โดยสลบัด้าน A-B-A-B ไปมา    กระดาษ
กรองแผ่นสุดท้ายจะอยู่ระหว่างแผ่นประกบพลาสติกสีขาวแผ่นสุดท้าย และ แผ่นประกบพลาสติก
สีแดง(ด้านท่ีติดกับสกรู) โดยด้าน B จะหันไปทางป๊ัม   
          จ  านวนแผน่กรองทั้งหมดจะตอ้งเป็นจ านวนคู่เสมอ เช่น 4, 6, 8,.......18 (ไม่ควรใส่นอ้ยกว่า 4 แผน่) 
 
4.   ขันสกรูอัดแผ่นกรองให้แน่น 

-   ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไดใ้ส่ปะเก็น และ กระดาษกรอง ครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
-   ขนัสกรูทั้งสองตวัให้แน่นโดยขนัสลบักนัทีละตวั จะสังเกตไดว้่า เม่ือรู้สึกว่าขนัแน่นดีแลว้ หากรอ
สัก 10 วินาที จะสามารถขนั  ไดแ้น่นข้ึนอีก 
-    การขนัสกรูจะแน่นพอ เม่ือปะเก็นทุกตวัถูกบีบจนไม่เคล่ือนไหว เม่ือลองใชน้ิ้วหมุนด ู 
 

 
 



ท่อพลาสติก 

 

5.   เร่ิมการกรอง 
-   จุ่มปลายท่อดูดลงในภาชนะท่ีใส่ของเหลวท่ีตอ้งการกรอง(ถงัท่ี 1)   และใส่ปลายท่อส่งลงในภาชนะ

ท่ีใชเ้ก็บของเหลวท่ีกรองแลว้(ถงัท่ี 2..ถงัเก็บ) 
-   ใส่ปลายท่อพลาสติกใสของถาดรองลงในถงัท่ี1 เพ่ือน าของเหลวท่ีหยดลงถาดกลบัไปกรองใหม่ 
-   เสียบปลัก๊เคร่ืองกรอง แลว้กดสวิทชป๊ั์ม เม่ือเคร่ืองกรองเร่ิมท างานจะมีของเหลวไหลออกมาจากท่อ

ส่งลงสู่ถงัเก็บ  
-   หากเป็นการกรองหลงัจากใส่กระดาษกรองใหม่ ให้ใส่ปลายท่อส่งลงในถงัท่ี1 สักครู่(15-30 วินาที) 

จากนั้นจึงใส่ปลายท่อส่งลงในถงัเก็บ(ถงัท่ี 2)  ทั้งน้ีเพ่ือขจดักากในของเหลวตอนท่ีแช่กระดาษกรอง และใยเซลลูโลสท่ีอาจหลงเหลืออยูบ่น
กระดาษกรองใหม่ 

 
6.   การหยุดการกรอง และ การเปลี่ยนกระดาษกรอง 

-   หยดุการกรองโดยปิดสวิทชป๊ั์ม 
-   เปล่ียนกระดาษกรองเมื่อเต็ม(อุดตนั)แลว้เท่านั้น ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากปริมาณการไหลของของเหลวท่ีจะนอ้ยมากๆ หรือหยดุ

ไหล 
  

7.   การท าความสะอาด   *ปิดสวิทชป๊ั์มก่อนท าความสะอาดทุกคร้ัง* 
ส่วนกรอง-แผน่ประกบ สามารถถอดออกท าความสะอาดได ้โดยอาจใชน้ ้ ายาลา้งจานอ่อนๆและน ้าอุ่น    ท าความสะอาดหัวป๊ัมโดยการป๊ัม
น ้าวนผา่นเฉพาะหัวป๊ัมประมาณ 1 นาที ปล่อยให้แห้งโดยคว  ่าป๊ัมลง   ท  าวามสะอาดตวัป๊ัมภายนอกโดยใชผ้า้หมาดๆเช็ด  
 
 

 

หมายเหตุ / ค าตือน! 
 โปรดศึกษาและท าความเขา้ใจขอ้มลูก่อนการใชง้าน 
 อยา่ใชเ้คร่ืองกรองโดยปราศจากของเหลวเป็นอนัขาด 
 แผน่ประกบตอ้งสะอาดปราศจากส่ิงอุดตนั อนัจะท าให้เคร่ืองกรองช ารุด เสียหาย 
 ควรเปล่ียนปะเก็นป๊ัมทุก 6-12 เดือน หรือนอ้ยกว่าหากมีการใชง้านมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด-ีไอ-ไวน์  d-i-wine 

ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่าย  02-487-4055 
 


