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Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า
คาแนะนาสาหรับการใช้งาน

ขอแสดงความยินดีกบั สินค้าใหม่ของคุณ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
Hexa-Cover A/S

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ า

และเราขอขอบคุณที่

โปรดติดต่อเราทันทีหากสินค้านี้ไม่ตรงตามความต้องการของคุณ
โปรดอ่านคาแนะนาการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า สิง่ นี้จะช่วยให้มนใจ
ั่
ได้ถงึ การใช้งานและการทางานของฝาครอบใหม่ของคุณอย่างดีทส่ี ุด
วิธใี ช้งาน
• ก่อนใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ า
• ระหว่างการใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ า
• หลังจากใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ า
• ข้อสังเกตทัวไป
่
• ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ข้อ 1 - 3
ข้อ 4 - 8
ข้อ 9 - 13
ข้อ 14
ข้อ 15
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ก่อนใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า
1.

2.

ตรวจสอบการจัดส่ง
หากคุณไม่ได้รบั สินค้าตรงตามทีส่ งซื
ั ่ อ้ โปรดติดต่อเราทันที
ตรวจสอบทางเข้าออกของน้าในบ่อหรือแท็งค์ของคุณ
ทางเข้าออกของน้าต้องมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฝาครอบแบบลอยเพือ่ ไม่ให้ฝาลอย
น้าติดขัดและปิ ดกัน้ ช่องทางเข้าออก

3. กาจัดวัชพืชและสิ่ งกีดขวางบนพื้นผิ วน้ า/ของเหลว

บนพืน้ ผิวของเหลวไม่ควรมีเศษสิง่ แปลกปลอมใดๆลอยอยู่ วิธนี ้จี ะช่วยให้ Hexa-Cover® ฝา
ครอบลอยน้า กระจายตัวเต็มรูปแบบ
ระหว่างการใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า
4.

5.

6.

การใช้งานในบ่อหรือแท็งค์
ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ซง่ึ มี Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า จะต้องยกขึน้ สูงเหนือขอบของบ่อน้าหรือแท็งค์
โดยให้ทเ่ี ปิ ดถุงคว่าลง ถุงมีกลไกการเปิ ดทีเ่ รียบง่ายซึง่ คลายออกโดยการคลายเชือก อาจมี
บางครัง้ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้มดี ในการช่วยเปิ ดถุงฝาครอบลอยน้า
ต้องใช้ผ้ตู ิ ดตัง้ อย่างน้ อย 2 คน
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย Hexa-Cover A / S ขอแนะนาให้ใช้ผตู้ ดิ ตัง้ อย่างน้อย2คน
ความปลอดภัยในการเปิ ดถุงบรรจุสินค้า
ผูท้ ท่ี าการเปิ ดถุงบรรจุสนิ ค้าต้องระมัดระวังและการป้ องกันความเสีย่ งทีจ่ ะตกลงไปในบ่อน้าหรือ
แท็งค์น้า
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ใช้ฝาครอบลอยน้าเพียง 90% เท่านัน้
ในตอนแรกควรเท Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า เพียง 90% ลงในบ่อน้าหรือแท็งค์น้า ส่วนทีเ่ หลือ
จะถูกเพิม่ ในอีก2-3วันต่อมา
เพือ่ ให้แน่ใจว่าบ่อน้ าหรือแท็งค์น้า จะไม่เต็มไปด้วยฝาครอบลอยน้า แนะนาให้ใช้ฝาครอบลอยน้า
ปริมาณน้อยก่อนในตอนเริม่ ต้น เพือ่ ง่ายกว่าทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณในภายหลัง เป็ นการทีด่ กี ว่าการเอา
ฝาครอบลอยน้ าส่วนทีเ่ กินออกจากบ่อน้ าหรือแท็งค์น้า
หลังจากการใช้งานเป็ นไปได้ทจ่ี ะ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า เหลืออยู่บา้ งเล็กน้อย
นาไปใช้ในแท็งค์เปล่า
Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ า ทีจ
่ ะใช้กบั แท็งค์เปล่าทีย่ งั ไม่มขี องเหลวต้องใช้ความระมัดระวังกับ
ปริมาณทีใ่ ช้เนื่องจากยากทีจ่ ะคานวนปริมาณทีต่ อ้ งการก่อนทีภ่ าชนะบรรจุจะมีของเหลว โปรดใช้
ความระมัดระวังเมื่อใช้ฝาครอบลอยน้ากับแท็งค์เปล่า Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า สามารถทน
ต่อการหล่นลงบนพืน้ คอนกรีตจากความสูงได้ถงึ 5 เมตร ความสูงมากกว่า 5 เมตรต้องใช้ฝาครอบ
ลอยน้าเมื่อมีของเหลวอยู่ในภาชนะเท่านัน้

หลังการติ ดตัง้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า
9.

การเพิ่ มปริ มาณฝาครอบลอยน้า
อาจเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะเพิม่ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้าเพือ่ ปิ ดช่องเล็กๆบนพืน้ ผิว อย่างไรก็ตาม
มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งปิ ดช่องเหล่านี้ทงั ้ หมด สาหรับฝาครอบลอยน้าปริมาณทีม่ ากเกินไปจะทาให้
เกิดความผิดปกติในรูปแบบ ดังนัน้ การมีช่องเปิ ดบ้างเล็กน้อยสามารถยอมรับได้
Hexa-Cover A / S เน้นย้าว่าในการวัดการปล่อยมลพิษจากภาชนะบรรจุทค
่ี รอบคลุมโดย HexaCover®ฝาครอบลอยน้ า ช่องเปิ ดเหล่านี้ในพืน
้ ผิวยังเหลืออีก 5% ไม่ได้ปิด ส่วนทีเ่ หลือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของพืน้ ทีช่ ายขอบซึง่ เป็ นผลมาจากรูปทรงของบ่อน้าและแท็งค์น้า ทีต่ ดั กับรูปทรงหกเหลีย่ มของ
ฝาปิ ดลอยน้ า
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คาแนะนาการใช้ร่วมกับเครื่องเติ มออกซิ เจนในน้า
Hexa-Cover A / S ขอแนะนาให้ระมัดระวังการใช้ร่วมเครื่องเติมออกซิเจนในน้ าเพือ
่ ไม่ให้ชน้ิ ส่วนที่
เคลื่อนไหวของอุปกรณ์สมั ผัสโดยตรงกับ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ า หากมีการสัมผัสเกิดขึน้ มี
ความเสีย่ งทีฝ่ าครอบลอยน้ าจะได้รบั ความเสียหายและชิน้ ส่วนจากสิง่ เหล่านี้อาจติดค้างอยู่ใน
ระบบสูบน้ า / ระบบระบายน้า
ดังนัน้ ควรรักษาระยะห่างอย่างน้ อย 1-1.5 เมตรเสมอ!
โปรดใช้ความระมัดระวังเช่นกันในระหว่างการล้าง หากปฏิบตั ติ ามกฎด้านบนทีใ่ ช้กบั เครื่องเติม
ออกซิเจน จะหลีกเลีย่ งความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับฝาครอบลอยน้า
การปัม๊ หรือดูดน้า/ของเหลวออกจากบ่อหรือแท็งค์
ในกรณีทจ่ี ะต้องทาการสูบหรือดูดน้า/ของเหลวทัง้ หมดจากด้านล่างพืน้ ผิวแท็งค์/บ่อน้าควรวาง
ตาแหน่งเครื่องให้อยู่ในระยะทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้แน่ใจว่าฝาครอบลอยน้ าจะไม่ถูกดูดออกไป
ขอแนะนาว่าอย่าสตาร์ทเครื่องจักรก่อนทีจ่ ะอยู่ใต้ฝาครอบลอยน้า
สิ่ งที่เกิ ดขึ้นเองลอยบนผิวน้าตามธรรมชาติ (จาก สารละลาย / ปุ๋ยคอก)
เมื่อเกิดปฏิกริ ยิ าทางธรรมชาติ เช่น ก๊าซ ภายใต้ฝาครอบลอยน้า จะทาให้ฝาครอบลอยน้ายกตัว
ขึน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หลังจากก๊าซลอยผ่านฝาครอบลอยน้าขึน้ ไป ฝาครอบลอยน้าจะจัด
ระเบียบตัวเองใหม่โดยอัตโนมัติ
Hexa-Cover®ฝาครอบลอยน้ า

จะทางานได้ดที ส่ี ุดบนพืน้ ผิวน้า/ของเหลวทีร่ าบเรียบ – ผิวของฝา
ครอบลอยน้ามีสารละลายบางๆความหนืดต่าเคลือบอยู่ - ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องมีการปิ ดฝา หากมี
สารเคลือบผิวทีม่ อี ยู่ก่อนแล้วซึง่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพืน้ ผิวHexa-Cover® ฝาครอบลอยน้าจะไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ – และสิง่ เหล่านี้เป็ นความพิเศษในการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในกรณีทม่ี ตี ะไคร่น้า/วัชพืชอื่นๆเกิดขึน้ ตามธรรมชาติมากเกินไปและคุณตัง้ ใจจะใช้ Hexa-Cover®
คุณควรรอจนกว่าถังจะว่างเปล่าไม่มขี องเหลวและเริม่ การเติมน้า/ของเหลวอีกครัง้ จากนัน้ ใส่
Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ าลงไป
เราไม่แนะนาให้คุณพยายามกาจัดตะไคร่น้า/วัชพืช ในบ่อ/แท็งค์ เนื่องจากจะมีการปล่อยก๊าซ
แอมโมเนียและไนโตรเจนออกมา กรุณาติดต่อเรา Hexa-Cover A / S เพือ่ ประเมินความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์สาหรับบ่อน้ า/แท็งค์น้าของคุณ
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ผลกระทบจากสภาพอากาศ
Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้ า อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากลมแรง ซึง่ อาจทาให้ฝาครอบลอยน้าขึน้ มา
ซ้อนทับกันได้ ผลกระทบนี้ส่วนใหญ่จะเห็นในบ่อน้ าขนาดใหญ่ ฝาครอบลอยน้ าจะกลับสูร่ ูป
แบบเดิมทันทีทแ่ี รงลมลดน้อยลง
ทัวไป
่
ไม่สามารถเดินบน Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน้า- แม้จะมองเห็นว่ามีความสม่าเสมอของพืน้ ผิว
ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
การติดตัง้ เครื่องเติมออกซิเจนในน้ า/การสูบน้าและการจัดการอื่นๆ โดยผูใ้ ช้
Hexa-Cover A / S ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดจากการติดตัง้ เครื่องเติม
ออกซิเจนในน้า/การสูบน้ าและการจัดการอื่น ๆ ทีก่ ระทาโดยผูใ้ ช้งาน
Hexa-Cover A / S ไม่สามารถรับผิดชอบต่อปั ญหาสุขภาพ การบาดเจ็บ หรือการจมน้ าทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการติดตัง้ เครื่องเติมออกซิเจนในน้ า/การสูบน้ าและการจัดการอื่น ๆ ทีก่ ระทาโดยผูใ้ ช้งาน
Hexa-Cover A / S ขอแนะนาว่าการติดตัง้ เครื่องเติมออกซิเจนในน้ า/การสูบน้ า จะต้องกระทา
ภายใต้การดูแลอย่างระมัดระวังเท่านัน้ และให้ความใส่ใจเป็ นประจากับระยะห่างของช่องว่าง
ระหว่างฝาครอบลอยน้ ากับเครื่องเติมออกซิเจนในน้ า/การสูบน้า เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหายใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ กับ Hexa-Cover®ฝาครอบลอยน้ า
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