*โปรดศึกษาคู่มอื ฉบับเต็มก่อนเพือ่ ความเข้ าใจทีค่ รบถ้ วน.. ก่อนใช้ ค่ มู อื ฉบับย่ อนี*้

การใช้ งานเครื่องกรอง PULCINO-10 ฉบับย่ อ*
1. ต่ อท่ อดูดและท่ อส่ ง
ต่อท่อดูด (ท่อเสริ มสปริ งโลหะ) เข้ากับทางเข้าของปั๊ม แล้วรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อให้แน่น จากนั้นให้
ต่อท่อส่ ง(ท่อเสริ มสปริ งโลหะ หรื อใยสังเคราะห์ อีกเส้น) เข้ากับทางออกของส่ วนกรอง (สี แดงหลังแผ่น
ประกบโลหะด้านที่ติดกับปั๊ม) รัดให้แน่นด้วยเข็มขัดรัดท่อ (หากท่อดูดหรื อท่อส่ งยาวเกินความต้องการสามารถตัดให้ส้ นั ลงได้)
2. ใส่ ของเหลวที่จะกรองลงในปั๊ม (การล่ อปั๊ม)
ถอดท่อดูดออกจากตัวปั๊ม กรอกของเหลวที่จะกรองจานวนเล็กน้อย (ประมาณ 50 ซีซี)ลงในตัวปั๊ม
โดยอาจใช้กรวยเล็กๆ จากนั้นให้ต่อท่อดูดเข้ากับตัวปั๊มตามเดิมแล้วรัดด้วยเข็มขัดให้แน่น
อีกวิธีหนึ่งในการล่อปั๊มโดยไม่ตอ้ งถอดท่อดูด สามารถทาได้โดยยกปลายท่อดูดให้สูงกว่าตัวปั๊ม แล้ว
กรอกของเหลวลงในท่อ ของเหลวจะไหลเข้าสู่ตวั ปั๊มเอง
3. ใส่ กระดาษกรอง
1. คลายสกรู หางปลาออกจนเกือบสุ ด เลื่อนแผ่นประกบโลหะไปทางซ้าย แล้วค่อยๆเลื่อนแผ่นประกบ
พลาสติกสี ขาวทั้งหมดไปทางซ้ายจนสุ ด (หมายเหตุ- ถาดรองอยูใ่ ต้ส่วนกรองเรี ยบร้อยแล้ว)
2. จุ่มหรื อแช่กระดาษกรองทั้งหมดลงในของเหลวที่จะกรองให้ชุ่ม (อย่าแช่นานเกิน 1 นาที)
3. ใส่ กระดาษกรองแผ่นแรกลงระหว่างแผ่นประกบพลาสติกสี แดง(ด้านที่ติดกับปั๊ม) กับแผ่นประกบ
พลาสติกสี ขาวแผ่นแรก โดยวางกระดาษกรองให้ ”คา”อยูบ่ น “ขารองรับ” ด้านล่างของแผ่นประกบสี แดง โดย
ให้ ด้านกระดาษกรองทีม่ ตี วั หนังสือหรือตัวเลข หันไปทางซ้ าย(ด้ านทีม่ สี กรู ) จากนั้นจึงเลื่อนแผ่นประกบ
พลาสติกสี ขาวแผ่นแรกเข้ามาประกบ
4. ใส่ กระดาษกรองแผ่นที่สองลงระหว่างแผ่นประกบสี ขาวแผ่นที่หนึ่งและแผ่นที่สองโดยวิธีเดียวกัน
5. ใส่ กระดาษกรองลงในส่ วนกรองจนหมด กระดาษกรองแผ่นสุ ดท้ายจะอยูร่ ะหว่างแผ่นประกบพลาสติก
สี ขาวแผ่นสุ ดท้าย และ แผ่นประกบพลาสติกสี แดง(ด้านที่ติดกับสกรู )
4. ขันสกรู อัดแผ่ นกรองให้ แน่ น
- ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าได้ใส่ กระดาษกรองถูกต้องแล้ว
- ขันสกรู ท้งั สองตัวให้แน่นโดยขันสลับกันทีละตัว จะสังเกตได้ว่า เมื่อรู้สึกว่าขันแน่นดีแล้ว หากรอ
สัก 10 วินาที จะสามารถขัน ได้แน่นขึ้นอีก
5. เริ่มการกรอง
- จุ่มปลายท่อดูดลงในภาชนะที่ใส่ ของเหลวที่ตอ้ งการกรอง(ถังที่ 1) และใส่ ปลายท่อส่ งลงใน
ภาชนะที่ใช้เก็บของเหลวที่กรองแล้ว(ถังที่ 2..ถังเก็บ)
- ใส่ ปลายท่อพลาสติกใสของถาดรองลงในถังที่1 เพื่อนาของเหลวที่หยดลงถาดกลับไปกรองใหม่
- เสี ยบปลัก๊ เครื่ องกรอง แล้วกดสวิทช์ปั๊ม เมื่อเครื่ องกรองเริ่ มทางานจะมีของเหลวไหลออกมาจากท่อส่ ง
“ขารองรับ”
ลงสู่ถงั เก็บ หากเป็ นการกรองหลังจากใส่ กระดาษกรองใหม่ ให้ใส่ ปลายท่อส่ งลงในถังที่ 1 สักครู่ (15-30 วินาที)
จากนั้นจึงใส่ ปลายท่อส่ งลงในถังเก็บ(ถังที่ 2) ทั้งนี้เพื่อขจัดใยเซลลูโลสที่อาจหลงเหลืออยูบ่ นกระดาษกรองใหม่
6. การหยุดการกรอง และ การเปลี่ยนกระดาษกรอง
- หยุดการกรองโดยปิ ดสวิทช์ปั๊ม
- เปลี่ยนกระดาษกรองเมื่อเต็ม(อุดตัน)แล้วเท่านั้น ซึ่งจะสังเกตได้จากปริ มาณการไหลของของเหลว
ที่จะน้อยมากๆ หรื อหยุดไหล
7. การทาความสะอาด *ปิ ดสวิทช์ปั๊มก่อนทาความสะอาดทุกครั้ง*
ส่ วนกรอง-แผ่นประกบ สามารถถอดออกทาความสะอาดได้ โดยอาจใช้น้ ายาล้างจานอ่อนๆและน้ าอุ่น ทา
ความสะอาดหัวปั๊มโดยการปั๊มน้ าวนผ่านเฉพาะหัวปั๊มประมาณ 1 นาที ปล่อยให้แห้งโดยคว่าปั๊มลง ทาวามสะอาดตัวปั๊มภายนอกโดยใช้ผา้
หมาดๆเช็ด

คาตือน!
 อุณหภูมิของเหลวสูงสุ ดไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส มีกากน้อยกว่า 0.5 %
 อย่าใช้เครื่ องกรองโดยปราศจากของเหลวเป็ นอันขาด
 ควรเปลี่ยนปะเก็นปั๊มทุก 6-12 เดือน หรื อน้อยกว่าหากมีการใช้งานมาก
ดี-ไอ-ไวน์ d-i-wine
ผู้นาเข้ าและจัดจาหน่ าย 02-487-4055

*****ข้อมูลสาคัญ*****
การเปลีย่ นปะเก็นปั๊ม
ปะเก็นปั๊มเป็ นส่ วนที่จะเกิดการสึ กหรอตามสภาพการใช้งาน หากใช้งานติดต่อกันนานโดยไม่มีการเปลี่ยนปะเก็น อาจมีผลทาให้
เกิดการรั่วซึมของปั๊มได้ ทั้งยังอาจทาให้ของเหลวซึมเข้าไปในห้องมอเตอร์ทาให้ปั๊มเสี ยหาย
เพื่อประสิ ทธิภาพการทางานที่ยาวนานของปั๊ม ควรเปลี่ยนปะเก็นทุก 12 เดือน หรื อน้อยกว่า ในกรณีที่ใช้งานมาก

ปะเก็นที่จะต้องเปลี่ยนพร้อมๆกันมี 3 ตัว (หมายเลข 3, 10 และ 12 ตามรู ปด้านบน)
3 ปะเก็น (โอ-ริ ง) ฝาครอบ (O-ring)
10 ปะเก็น แกนช้าฟ(Retention Ring)
12 ปะเก็นปิ ดหัวปั๊ม (rubberized Fabric Seal)

การเปลี่ยนปะเก็นปั๊ม
1. ถอดฝาครอบหัวปั๊มออก โดยคลายสกรู 3 ตัว (หมายเลข 1 )
2. ถอดใบพัดออก
3. ใส่ ปะเก็นใหม่แทนปะเก็นเดิม
หมายเหตุ: ควรให้ช่างที่มีความรู้เรื่ องปั๊มดาเนินการให้

>>>>>ชุดปะเก็นปั๊ มมีจาหน่ายที่ ดี-ไอ-ไวน์ <<<<<

