*โปรดศึกษาคู่มอื ฉบับเต็มก่อนเพื่อความเข้ าใจทีค่ รบถ้ วน.. ก่อนใช้ ค่มู อื แบบย่อนี้*

การใช้ งานเครื่องกรอง Colombo-12/18 ฉบับย่อ
คาเตือน: อุณหภูมิของเหลวไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส มีกากน้อยกว่า 0.5 %
1. ต่ อท่ อดูดและท่ อส่ ง
ต่อท่อดูด (ท่อเสริ มสปริ งโลหะ) เข้ากับทางเข้าของปั๊ม แล้วรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อให้แน่น พร้อมใส่ หัว
กรองที่ปลายท่อดูดอีกด้าน จากนั้นให้ต่อท่อส่ ง(ท่อเสริ มใยด้าย/โลหะ)เข้ากับทางออกของส่ วนกรอง (หลังแผ่น
ประกบโลหะด้านที่ติดกับปั๊ม) รัดให้แน่นด้วยเข็มขัดรัดท่อ (หากท่อดูดหรื อท่อส่ งยาวเกินความต้องการ- สามารถ
ตัดให้ส้ นั ลงได้)
หมายเหตุ: ทางเข้าของปั๊มมีขอ้ งอพิเศษหมุนไป-มาได้ เพิม่ ความสะดวกในการทางาน
2. ใส่ ของเหลวที่จะกรองลงในปั๊ม (การล่ อปั๊ม)
ปะเก็น
ถอดท่อดูดออกจากตัวปั๊มโดยหมุนเกลียวข้อต่อที่ตวั ปั๊มทวนเข็มนาฬิกา
กรอกของเหลวที่จะกรองประมาณ 100 ซีซี ลงในตัวปั๊มโดยอาจใช้กรวยเล็กๆ จากนั้นให้ต่อท่อดูดเข้ากับตัวปั๊ม
ตามเดิม
อีกวิธีหนึ่งในการล่อปั๊มโดยไม่ตอ้ งถอดท่อดูด สามารถทาได้โดยยกปลายท่อดูดให้สูงกว่าตัวปั๊ม แล้ว
กรอกของเหลวลงในท่อ ของเหลวจะไหลเข้าสู่ตวั ปั๊มเอง
3. ใส่ ปะเก็น/ลูกยาง (สี ขาว หรือ เขียว หรือ ดา ) และ กระดาษกรอง
1. คลายสกรู หางปลาออกจนเกือบสุ ด เลื่อนแผ่นประกบโลหะไปทางซ้าย แล้วค่อยๆเลื่อนแผ่นประกบ
พลาสติกทั้งหมดไปทางซ้ายจนสุ ด (หมายเหตุ- ถาดรองอยูใ่ ต้ส่วนกรองเรี ยบร้อยแล้ว)
2. จุ่มหรื อแช่กระดาษกรองทั้งหมดลงในของเหลวที่จะกรองให้ชุ่ม (อย่าแช่นานเกิน 1 นาที)
3. สวมปะเก็น/ลูกยาง 2 อัน ลงบน ”ข้อต่อ หรื อ จมูก” บนแผ่นประกบแตนเลส ด้านที่ติดกับปั๊ม แล้วเลื่อน
แผ่นประกบพลาสติกสี แดงมาชิดด้านขวา
3. ใส่ กระดาษกรองแผ่นแรกลงระหว่างแผ่นประกบพลาสติกสี แดง กับแผ่นประกบพลาสติกสี ขาวแผ่นแรก
โดยวางกระดาษกรองให้ ”คา”อยูบ่ น “ขารองรับ” ด้านล่างของแผ่นประกบสี แดง โดยให้ ด้านกระดาษกรองทีม่ ี
ตัวหนังสือหรือตัวเลข (ด้ าน A )หันไปทางขวา(ด้ านปั๊ม) จากนั้นจึงเลื่อนแผ่นประกบพลาสติกสี ขาวแผ่นแรกเข้า
มาประกบ (รู ปประกอบเพิ่มเติม-ด้านหลัง)
4. สวมปะเก็น 1 อันบน”จมูก” ของแผ่นประกบพลาสติกสี ขาวแผ่นแรก และอีก 1 อันบน”จมูก” ของแผ่นประกบ
พลาสติกสี ขาวแผ่นที่ 2 พร้อมกับใส่ กระดาษกรองแผ่นที่ 2 ลงระหว่างแผ่นประกบสี ขาวแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2
โดยสลับให้ ด้านทีไ่ ม่มตี วั หนังสือหรือตัวเลข (ด้ าน B) หันไปทางปั๊ม เลื่อนแผ่นประกบที่ 2 มาชิดแผ่นที่ 1
5. ใส่ กระดาษกรองแผ่นที่ 3 ลงระหว่างแผ่นประกบสี ขาวแผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3 โดยสลับให้ ด้าน Aหันไปทาง
ปั๊ม เลื่อนแผ่นปะกบที่ 3 มาชิดกับแผ่นที่ 2
6. สวมปะเก็น 1 อันบน”จมูก” ของแผ่นประกบพลาสติกสี ขาวแผ่นที่ 3 และอีก 1 อันบน”จมูก” ของแผ่น
ประกบพลาสติกสี ขาวแผ่นที่ 4 พร้อมกับใส่ กระดาษกรองแผ่นที่ 4 ลงระหว่างแผ่นประกบสี ขาวแผ่นที่ 3และ
แผ่นที่ 4 โดยสลับให้ ด้าน B หันไปทางปั๊ม เลื่อนแผ่นประกบที่ 4 มาชิดแผ่นที่ 3
7. ใส่ ปะเก็น และ กระดาษกรองแผ่นต่อไปจนหมด โดยสลับด้ าน A-B-A-B ไปมา กระดาษ
กรองแผ่นสุดท้ ายจะอยู่ระหว่ างแผ่นประกบพลาสติกสี ขาวแผ่นสุดท้ าย และ แผ่นประกบพลาสติก ปะเก็น
สี แดง(ด้ านที่ติดกับสกรู ) โดยด้ าน B จะหั นไปทางปั๊ ม
จานวนแผ่นกรองทั้งหมดจะต้องเป็ นจานวนคู่เสมอ เช่น 4, 6, 8,.......18(ไม่ควรใส่ นอ้ ยกว่า 4 แผ่น)
4. ขันสกรู อัดแผ่ นกรองให้ แน่ น
- ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าได้ใส่ ปะเก็น และ กระดาษกรอง ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
- ขันสกรู ท้งั สองตัวให้แน่นโดยขันสลับกันทีละตัว จะสังเกตได้ว่า เมื่อรู้สึกว่าขันแน่นดีแล้ว หากรอ
สัก 10 วินาที จะสามารถขัน ได้แน่นขึ้นอีก
- การขันสกรู จะแน่นพอ เมื่อปะเก็นทุกตัวถูกบีบจนไม่เคลื่อนไหว เมื่อลองใช้นิ้วหมุนดู

“ขารองรับ”

5. เริ่มการกรอง
- จุ่มปลายท่อดูดลงในภาชนะที่ใส่ ของเหลวที่ตอ้ งการกรอง(ถังที่ 1) และใส่ ปลายท่อส่ งลงในภาชนะ
ที่ใช้เก็บของเหลวที่กรองแล้ว(ถังที่ 2..ถังเก็บ)
- ใส่ ปลายท่อพลาสติกใสของถาดรองลงในถังที่1 เพื่อนาของเหลวที่หยดลงถาดกลับไปกรองใหม่
- เสี ยบปลัก๊ เครื่ องกรอง แล้วกดสวิทช์ปั๊ม เมื่อเครื่ องกรองเริ่ มทางานจะมีของเหลวไหลออกมาจากท่อ
ส่ งลงสู่ถงั เก็บ
ท่อพลาสติก
- หากเป็ นการกรองหลังจากใส่ กระดาษกรองใหม่ ให้ใส่ ปลายท่อส่ งลงในถังที่ 1 สักครู่ (15-30 วินาที)
จากนั้นจึงใส่ ปลายท่อส่ งลงในถังเก็บ(ถังที่ 2) ทั้งนี้เพื่อขจัดกากในของเหลวตอนที่แช่กระดาษกรอง และใยเซลลูโลสที่อาจหลงเหลืออยูบ่ น
กระดาษกรองใหม่
6. การหยุดการกรอง และ การเปลี่ยนกระดาษกรอง
- หยุดการกรองโดยปิ ดสวิทช์ปั๊ม
- เปลี่ยนกระดาษกรองเมื่อเต็ม(อุดตัน)แล้วเท่านั้น ซึ่งจะสังเกตได้จากปริ มาณการไหลของของเหลวที่จะน้อยมากๆ หรื อหยุด
ไหล
7. การทาความสะอาด *ปิ ดสวิทช์ปั๊มก่อนทาความสะอาดทุกครั้ง*
ส่ วนกรอง-แผ่นประกบ สามารถถอดออกทาความสะอาดได้ โดยอาจใช้น้ ายาล้างจานอ่อนๆและน้ าอุ่น ทาความสะอาดหัวปั๊มโดยการปั๊ม
น้ าวนผ่านเฉพาะหัวปั๊มประมาณ 1 นาที ปล่อยให้แห้งโดยคว่าปั๊มลง ทาวามสะอาดตัวปั๊มภายนอกโดยใช้ผา้ หมาดๆเช็ด

หมายเหตุ / คาตือน!





โปรดศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลก่อนการใช้งาน
อย่าใช้เครื่ องกรองโดยปราศจากของเหลวเป็ นอันขาด
แผ่นประกบต้องสะอาดปราศจากสิ่ งอุดตัน อันจะทาให้เครื่ องกรองชารุ ด เสี ยหาย
ควรเปลี่ยนปะเก็นปั๊มทุก 6-12 เดือน หรื อน้อยกว่าหากมีการใช้งานมาก

ดี-ไอ-ไวน์ d-i-wine
ผู้นาเข้ าและจัดจาหน่ าย 02-487-4055

