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Operating and Installation Instructions

Thank you for purchasing the Panasonic Electric Home Shower. 

This appliance is intended for household use only. 

For optimum performance and safety, please carefully read 

this Operating and Installation Instructions and keep this 

documentation in a safe place for future reference.

ขอขอบคณุทเีลอืกซอืเครอืงทํานําอุน่พานาโซนคิ 
ผลติภณัฑน์สํีาหรับใชใ้นครัวเรอืนเทา่นัน
เพอืการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุและปลอดภยั โปรดอา่นคูม่อื
ฉบบันอียา่งละเอยีด และเกบ็รักษาไวใ้นทปีลอดภยัเพอืใชอ้า้งองิใน
อนาคต
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Before operating, please read the following "Safety Instructions" carefully.
To prevent personal injury, injury to others and property damage, the following instructions must be followed.

 ■ Incorrect operation caused by failure to follow instructions will cause harm or damage, the seriousness of which is 
classified as follow:

WARNING
This sign warns of 
death or serious 
injury. CAUTION

This sign warns of 
injury to users or 
damage to property.

 ■ The instructions to be followed are classified by the following symbols:

  

This symbol (with a white background) denotes an 
action that is PROHIBITED.  

This symbol (with a black background) 
denotes action that is COMPULSORY.

SAFETY PRECAUTIONS To be followed absolutely

 WARNING
 ● If the ELB Reset Lever cannot be reset even if you push it up or if it soon slides down during operation, please do 
not use the Electric Home Shower Unit  and contact the authorized dealer immediately to avoid a hazard to users 
such as damage to property, serious injury or death. Never fi x the ELB Reset Lever forcibly with tape, etc.

 ● Do not insert fi nger or other objects into the Unit to avoiding physical and electric shock hazards.
 ● Do not replace the Shower Head, Shower Hose or any other parts of the Unit with spare parts other than genuine 
parts.                                                                                                                                      

Shower Head Shower Hose

• Parts for other models will not fi t to this model and may cause hazardous                
condition to user.

 ● Do not spray water to the Unit, nor put wet towels on it to avoid from                                    

Safe
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U-Mode Set
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U-Memory

U-Memory 

Safe
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U-Mode Set
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U-Memory

U-Memory 

coming into contact with any live parts etc., in order to prevent smoke                               
emission, ignition, fi re and electric shock hazards.

 ● This appliance is not to be used for a potable water supply.

 ● The Unit must be earthed. 
• Improper grounding could cause electric shock.

 ● Stop using the Unit when any abnormality / failure occurs and turn "OFF" the Miniature Circuit Breaker (MCB). 
(Risk of smoke / fi re / electric shock / scalding)
Example of abnormality / failure:
• The ELB Reset Lever cannot be reset. Please refer to item no. 3. “TEST OPERATION” at page EN15.
• Burnt odor or smoke is detected during operation.
• The Front Plate / Back Plate is deformed or abnormally hot.
• The outlet water temperature become extremely hot and cannot be controlled using the - and + button at Control Panel.

→ Contact your authorized dealer immediately for maintenance / repair.

 ● Switch off the Miniature Circuit Breaker (MCB) before any service to avoid electric shock hazards.
 ● In time of lightning / thunder, switch "OFF" the Miniature Circuit Breaker (MCB) in advance to protect the Electric 
Home Shower Unit against possible damage.

 ● Inspect on the built-in ELB (once a month) to avoid a hazard to users such as damage to property, serious injury or 
death. Please refer to item no. 3. “TEST OPERATION” at page EN15.

 ● Each time shower water is turned ‘ON’, check the water temperature by hand before showering.
 ● When the shower is used by someone such as child, old person, sick person and physically handicapped person, 
the person responsible for their safety is kindly requested to pay attention                                     
and check the shower temperature by using hand from time to time. 

 ● Pay attention to shower temperature when reducing the volume of water. 
• The shower temperature will become very hot if the water fl ow rate is too low.

 ● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BEFORE USING ELECTRIC HOME SHOWER
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 CAUTION
 ● Never use benzene, thinner, bleaching agent, etc. for cleaning purpose to avoid smoke                       

THINNERemission, ignition, fi re and electric shock hazards.

 ● Avoid using dirty water as it may affect heater performance and other components.
 ● Do not block the Shower Head with hand, towel or bend the hose. The water                                   
fl ow rate will drop and water temperature may become very hot.

 ● In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied 
through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and 
off by the utility.

 ● Please make sure the O Ring is not removed and shall be free from foreign                          
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O Ring

Filter
Unit

particle to avoid water leaking.
 ● Press Push On-Off Button before and after each shower.
• Press the Push On-Off Button only.
• Do not pull.
• Do not turn "On" and "Off" the Main Water Valve to operate the Home Shower Unit to avoid 

any possible damage.
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PARTS IDENTIFICATION
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CLEANING
FILTER

ON/OFF DP (Double Pole) Switch

Earth

Miniature Circuit Breaker (MCB)

Upper Rail Holder

Shower Head

Shower Hanger

Shower Hanger Knob

Sliding Rail

Lower Rail Holder

Filter Body Assembly
Parts not included

Water Inlet

Main Water Valve

Filter Knob

Water Volume Knob
Back Plate

Front Plate

Parts not included

Outlet Inlet

ELB Reset Lever

View from the bottom

ELB Test Button

Push On-Off Button

ACCESSORIES

Packing: Included Items:

Shower Head Packing Shower Head (1 set)

x 2

Shower Hanger Packing Shower Hose (1 set) Rail Holder (2 set) Shower Hanger Ass’y (1 set)

Filter Body Packing Filter Body Assembly (1 set) Rubber Packing (1 pc)
Filter Body Assembly Caution Sheet 

(1 pc)

Sliding Rail Sliding Rail (1 pc)

x 6 x 2 x 6

Installation Packing Wall Plug (6 pcs) Rubber Packing (2 pcs) Screws (6 pcs)
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U-Mode (DH-4UD1 & DH-3UD1) 

1. U-Mode works to provide different after-shower experience depending on the individual.

2. U-Mode has three modes.
a) Cool Down
•   User feels refreshed after shower.
•  Body temperature cool after shower.
b) Warm Up
•  User feels warmth and comfort after shower.
•  Body temperature will slightly warm after shower.
c) Hot & Cool
•  Alternately changes hot shower to cool shower has the effects of accelerating blood vessel dilation / constriction,  

 improving blood circulation.
•  User feels relax and refresh after shower.

Note: Please be aware that the effects are different for each individual.

 CAUTION
Please stop using U-Mode function immediately if any discomfort is felt during usage.

Note: For how to use the function, please refer to page EN7.

U-Memory (DH-4UD1 & DH-3UD1)

1. U-Memory allows users to store a combination one data from function as below:
a) U-Mode function.
b) Shower temperature.

2. U-Memory provides three different data combination that can be saved (U-Memory button [1 / 2 / 3]).

Note: For how to use the function, please refer to page EN8.

DESCRIPTION OF LCD DISPLAY & CONTROL PANEL

DH-4UD1 & DH-3UD1
LCD DISPLAY & CONTROL PANEL

Hot WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

Max

U-Memory 123

__ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

Hot and Cool 
Indicator

Temperature 
Indicator

U-Memory Set

Minus Button

U-Mode Button

U-Memory Set 
Button

Set Button

Plus Button

Clock
Power Display Bar

Safe Indicator

Selected U-Mode Indicator 

Power Control

Off High

ELB
ELB Lamp

Power Control 
Knob

High IndicatorOff Indicator

DH-4US1 & DH-3US1
CONTROL PANEL
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HOW TO USE

1. Turn “On” the Main Water Valve.

2. Switch “ON” the Miniature Circuit Breaker (MCB) and ON/OFF DP (double pole) Switch.

3. Push up the ELB Reset Lever if it is down.                                                      

ELB: ON condition ELB: OFF condition

                                                           

4. Turn the Water Volume Knob clockwise.
• Turning it clockwise increases the volume of water thus decrease 

the water temperature.
• Turning it anticlockwise decreases the volume of water thus increase 

the water temperature.

5. Press the Push On-Off Button.                                                                                                                  

Make sure push at the
center of Push On-Off
Button only.

a) Water will fl ow out of the Shower Head. 
b) Simultaneously,

DH-4UD1 & DH-3UD1 - LCD Display illuminates and display Temperature Indicator, 
                                         Clock & Shower Head Indicator.
                                         (When the power ON, the temperature becomes 38°C)
DH-4US1 & DH-3US1    - The ELB light will be light up.

c) To stop the water fl ow, press the Push On-Off Button again.
d) This Lever control both water and electricity supply to the set.

 CAUTION
Press Push On-Off Button before and after each shower.
Press the Push On-Off Button only. Do not pull. 
Do not turn "On" and "Off" the Main Water Valve to operate the shower Unit to 
avoid any possible damage.

6. Select the preferred shower by turn the Shower Select Lever.

Note:
When stop the water fl ow or 
change water shower selection 
from Wide Shower to Spot Shower, 
some water will continue to drip 
from Shower Head for less than 
2 minutes. This is normal due to 
some water remain in the 
Shower Head and no abnormality 
to the Unit.

Wide Shower

Shower Select Lever

Normal Shower

Spot Shower

7. Shower Head can be set at various positions.                                                                          

(a) (b) (c)

a) Loosen Shower Hanger Knob and Shower Hanger can be adjusted higher or 
lower position.

 Tighten Shower Hanger Knob.
b) Loosen Shower Hanger Knob and Shower Hanger can be adjusted to the left or 

right position.
 Tighten Shower Hanger Knob.
c) The angle of Shower Head can be adjusted by moving the Shower Head upward 

and downward.

8. Temperature setting. 
DH-4US1 & DH-3US1                                                                                                                                   

Off High

Power Control

ELB

a) The shower temperature can be gradually controlled by setting the Power Control Knob to 
the desired position.

b) If you turn the Power Control Knob clockwise the shower temperature will go up, reaching the 
highest temperature at “High”.

c) If the Power Control Knob is at “Off” position, the water temperature will remain at inlet 
temperature.

d) In case of continuous usage at high temperature setting, water temperature will increase and it 
may cause the control device in the set to activate temporarily resulting water temperature to drop.

HOW TO USE ELECTRIC HOME SHOWER
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Temperature setting. 
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
a) The shower temperature can be gradually controlled by pressing either - or + button.
b) Each press of the button will either reduce or increase the temperature by 1 °C. 

Continuous press of the button will either continuously reduce or increase the temperature.             

Figure 1

CLEANING
FILTER

Water Volume Knob
c) Lowest adjustable temperature is 32 °C.
d) Further press of the button will change the display to "PO" which is power off mode 

(Shower temperature will be same as inlet water temperature).
e) Highest adjustable temperature is 45 °C.
f) When the word "MAX" appear at the Power Display a higher temperature is required, reduce the 

water fl ow by turning the Water Volume Knob anticlockwise until "MAX" disappear (refer to Figure 1).
g) In case of continuous usage at high temperature setting, water temperature will increase and it may 

cause the control device to activate temporarily resulting water temperature to drop.

9. U-Mode setting.                                                          
Safe

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

Hot WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

Hot WarmCoolHot &
Up  DownCool

Safe

U-Memory

Press U-Mode 
Button

__ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

Control Panel

Press U-Mode 
Button

Press U-Mode 
Button

Press U-Mode 
Button

DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
a) There are three types of U-Mode.
 i. Cool Down Mode
 ii. Warm Up Mode
 iii. Hot & Cool
b) U-Mode operation will start by 

press U-Mode button at Control 
Panel.

c) The U-Mode function will vary by subsequently 
pressing the U-Mode button (U-Mode Cool Down -> 
U-Mode Warm Up -> U-Mode Hot & Cool).

d) After select the U-Mode function, Hot & Cool Indicator 
will fl ash (approximately 3 second) and selected U-Mode 
Indicator will illuminate depending on the selected U-Mode function.

e) Once the U-Mode process starts, Hot & Cool Indicator will fl ash 
again.

Note:
While the U-Mode process is running, the display temperature will 
remain, while the actual shower temperature will decrease or increase 
(depending on the selected U-Mode function).

              

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

Hot and Cool 
Indicator

Selected U-Mode 
Indicator 

f) There are few options for each of the U-Mode function.                                                       
Please refer to Table below for details.                                                                                    

U-Mode function setup: 

Menu Display Indication Setting

Cool Down 
Mode

rmCoolHo
p  DownC

W
CoolCool

< illuminate >

< fl ash >

Temperature

Default Option [1] Option [2] Option [3]

-2 °C -3 °C -4 °C
PO

**Power Off

Time
Default Option [1] Option [2] Option [3]

20 s 10 s 40 s 60 s

Warm Up 
Mode

WarmC
Up  Do

Hot

< illuminate >

< fl ash >

Temperature
Default Option [1] Option [2]

2 °C 3 °C 4 °C

Time

Default Option [1] Option [2] Option [3]

20 s 10 s 40 s 60 s

Hot & Cool 
Mode

oolHot &
ownCool

oolHot &
ownCool

< illuminate >

< fl ash >

Temperature

Default Option [1] Option [2] Option [3]

-4 °C -3 °C -2 °C
PO

**Power Off

Time

Default Option [1] Option [2]

Hot: 40 s ;
Cool: 30 s

Hot: 30 s ;
Cool: 20 s

Hot: 50 s ;
Cool: 40 s
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g) U-Mode temperature and timer setting.

Steps To Do LCD Display Remarks

Entering U-Mode 
setting.

Long Press the 
Set button until 
"-2" appear at 
temperature 
Display.

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

Now in "Cool 
Down" U Mode

Other U-Mode Press U-Mode button.

Warm Up 1 time.

Hot & Cool 2 times.

Temperature 
Setting.

Press - or  + button 
to set temperature.
Press Set button to 
confi rm. WarmCoolHot &

Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

Timer indication 
"20" will fl ash.

U-Mode Timer

Cool Down 20

Warm Up 20

Hot & Cool
H: 40; C:30 
(Alternately)

Timer Setting. Press - or  + button 
to set timer.

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

The timer indication will continue to fl ash during 
selection.

Press Set button to 
confi rm.

The display will become as default after confi rm the 
timer setting.

Enter U-Mode 
function.

Press U-Mode 
button follow to 
desired U-Mode.

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

The selected U-Mode with the New Temperature and 
Timer Setting appear.

10. U-Memory setting.                                                          
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
a) U-Memory function can be selected by pressing U-Memory button.
b) U-Memory enables users to record, recall and erase data up to three memories.

Steps To Do LCD Display Remarks

U-Memory 
Data Record.

Press and hold the U-Memory 
[1 / 2 / 3] button until U-Memory 
number fl ash.

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

Off

U-Memory 1

When U-Memory number 
illuminates, data will be recorded.

U-Memory 
Data Recall.

Press one of U-Memory button 
[1 / 2 / 3].

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory 1

U-Memory number will fl ash.

U-Memory 
Data Erase.

Press and hold the U-Memory 
[1 / 2 / 3] button until U-Memory 
number disappear.

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

Off

U-Memory

U-Memory number disappear.
(The Indication on LCD Display
will blinking before the U-Memory
number disappear, data will be 
erased). 

11. Time Setting.                                                          
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
 i. Press Set button.

 Time indication will fl ash. 
 ii. Press + or - button to set the time.
 iii. Press Set button to confi rm new time setting. The new time indication will illuminate.
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WATER FLOW RATE ADJUSTMENT

1. How to adjust to maximum water fl ow rate.
Step 1 : Push the Push On-Off Button and select Wide Shower type on the Shower Head using the Shower Select 

Lever (refer Figure 1).
Step 2 : Turn “Off” the Main Water Valve.
Step 3 : Turn the Shower Head upward at waist height.
Step 4 : Turn the Water Volume Knob to maximum volume position (refer Figure 2).
Step 5 : Gradually “On” the Main Water Valve and adjust the splashing height (H) of the shower.

It is recomended to adjust the water splashing height (H) at 35 cm ~ 45 cm (approximately 3 L/min). 
(If splashing height (H) is too high, hot water temperature will drop because of an excessive fl ow rate).

Note: 1.    Pay attention to shower temperature when reducing the volume of water.
       The shower temperature will become very hot if the water fl ow rate is too low.
2.    Water Volume Knob is at maximum position at this stage (refer Step 4).
       Please adjust it to suitable fl ow rate using the Water Volume Knob by turning it anticlockwise.

CLEANING
FILTER

Safe

U-Memory

__ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

Wide Shower

Normal Shower

Spot Shower

Shower Select Lever

Water Volume Knob

Waist Height

H = 35 cm ~ 45 cm

Floor

Main Water Valve

Water Volume Knob

Push On-Off Button

Figure 1 Figure 2

MAINTENANCE

 WARNING Switch off the Miniature Circuit Breaker (MCB) before any service to 
avoid electric shock hazards.

1. Main Body cleaning.
Be sure to switch “OFF” the Miniature Circuit Breaker beforehand.
1) Clean it with moist cloth.
2) Never use benzene, thinner, detergent, bleach, etc.
3) Do not spray water to the Unit, not put wet towels on it.
4) Make sure to use suitable cloth to clean the Front Plate surface to avoid scratch.

2. Shower Head cleaning.                                                             
1) Clean the Shower Head's holes by using a soft brush from time to time. (Recommended once a week).

  

Shower Head

3. Filter Unit Cleaning (Filter Unit is fi xed to Filter Knob).
Clean the Filter of the Filter Unit with water once a week.
Clean the Filter Unit when hot water is not drawn normally.

Dismantle, cleaning and assemble of Filter Unit.

Close the Main Water Valve.

1 2 3

Water Volume Knob

Main Water Valve

Filter Knob

Turn Water Volume Knob clockwise if it is blocking the Filter Knob.
Turn the Filter Knob anticlockwise and pull it out.

CLEANING
FILTER
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Clean the Filter Unit.

 CAUTION
Please make sure the O Ring is not 
removed and shall be free from foreign 
particle to avoid water leaking.

O

P
EN

CLOSE

O Ring

Filter Unit

                                                                                                                                                            
Insert the Filter Unit and tighten it properly (clockwise).     

Turn the Water Volume Knob to its original position base on Water 
Flow Rate Adjustment at page EN9.

TROUBLESHOOTING

1. Check the following points before asking for repair.

Symptom Points to be checked

Fault display, E3 fl ashing at 
display for DH-4UD1 and 

DH-3UD1 models.

1. Reset the Set by turn off and turn on again by pressing the Push On-Off Button. 

Water is not drawn normally.

1. Check the Filter Unit. Clean the Filter if it is clogged by stain and dirt (refer Filter Unit 
 Cleaning at page EN9).
2. Check the Shower Head and Shower Plate. Clean the Shower Head and Shower Plate if it is
 clogged by dirt (refer Shower Head Cleaning at page EN9).

No hot water comes out from 
the outlet (no electric supply 

to the Unit).

1. Make sure the Push On-Off is at “On” position.
2. Make sure the ELB Reset Lever is not slide down.
 Push up the ELB Reset Lever to reset the ELB (see TEST OPERATION at page EN15).
3. Make sure to switch On the ON/OFF DP (double pole) Switch.
4. Make sure to switch On the Miniature Circuit Breaker (MCB).

No water fl ows out from the 
Shower Head at all.

1. Check the Main Water Valve. Turn “On” the Main Water Valve if it is closed (refer HOW TO 
 USE at page EN6).
2. Check the Push On-Off Button. If the LCD Panel still light “OFF”.
 Please do not use the Unit and contact the authorized dealer immediately.

Water not hot enough. 1. Check the WATER FLOW RATE ADJUSTMENT as in page EN9.

2. If abnormalities as mentioned below are found during usage, please do not use the Unit and contact your authorized dealer 
immediately.
• Water leakage.
• No water fl ow.                                                                                                                                             

Safe
               

• Water temperature cannot be controlled. 
• No display on LCD.       

3. Special skill is required for repairing. Never try to repair the Unit by yourself.                                      

4. For DH-4UD1 and DH-3UD1 model, in case of continuous faulty (E1, E2 or E3 fl ashing at
Temperature Indication display), do not use the Unit and contact your authorized dealer immediately.

SPECIFICATIONS

Model No. DH-4UD1 DH-4US1 DH-3UD1 DH-3US1

Voltage 220 V a.c. 50 Hz

Power Consumption 4800 W 3800 W

Electric Temperature 
Control

Inlet Water Temp. PO 
(Off), 32 °C - 45 °C -

Inlet Water Temp. PO 
(Off), 32 °C - 45 °C -

Electric Power Control -
Inlet Water Temp. (Off), 

4800 W
-

Inlet Water Temp. (Off), 
3800 W

Min. Water Pressure 9.8 kPa / 0.1 kgf/cm² / 1.42 psi

Max. Water Pressure 380 kPa / 3.87 kgf/cm² / 55 psi

Dimension 385 (H) mm x 210 (W) mm x 78 (D) mm

Weight 2.0 kg 1.6 kg 1.9 kg 1.5 kg
Outlet System Single Point System (Open Outlet)
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 WARNING
 ● Proper size of Flexible Cord and electric wiring must be installed to avoid smoke emission and fi re hazards.
 ● During installation process make sure electric and water supply is turn "OFF".
 ● The home shower must be permanently connected to the electric supply through the ON/OFF DP (double pole) 
Switch having a contact separation of at least 3 mm in all poles incorporated in the fi xed wiring. This switch must 
be clearly identifi able but out of reach of a person using a fi xed bath or shower.

 ● The Unit must be earthed. 
• Improper grounding could cause electric shock.

 ● Never install Filter Body Assembly at the outlet, inlet water cannot be fi ltered and allows    

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

Water 
Volume 
Knob

Water InletWater Outlet

foreign particles to enter the Unit. It will cause Heater Unit and Shower Head to clog up.
 ● Do not install, remove or reinstall the Unit by yourself.
• Improper installation will cause leakage, electric shock or fi re. Installation and wiring must 

be done by competent personnel.
 ● Do not share the inlet and outlet pipe of the Home Shower Unit with other outlets.
• The pressure may drop due to water being drawn off at other point. The shower temperature 

may become very hot.

 CAUTION
 ● Flexible Cord must enter the Unit thru designated point only (do not make additional holes).

BEFORE INSTALLATION
1. Make sure water fl ow pressure.

Min. water pressure : 9.8 kPa / 0.1 kgf/cm² / 1.42 psi

Max. water pressure : 380 kPa / 3.87 kgf/cm² / 55 psi

• How to measure the water pressure is as illustrated. Water should fl ow out of the Hose 2.0 m 
above the Main Water Valve.

2.0 m

Note:
When removing the Unit from package, some water may be found inside. 
This is normal as the Unit is tested during the manufacturing process.

HOW TO INSTALL ELECTRIC HOME SHOWER
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HOW TO INSTALL

 WARNING
During installation process make sure electric and water supply is turn 
"OFF".

                                                            
Power Control

JET PUMP

Off High

ELB        
Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory Figure 1

Figure 2

1.5 m ~
1.7 m

1. Where to install the Unit.
• Be sure to install the Unit on the wall as illustrated 

in Figure 1 (vertical condition only).
• Do not install the Unit away from wall surface as 

shown in Figure 2.
• The Unit must be installed at 1.5 m ~ 1.7 m 

above the fl oor.

2. How to remove the Front Plate.
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                              Lift up Front Plate

Screw

 Remove the screw at the bottom of the Unit.
 Remove the Front Plate by lifting up the bottom side and then 

 unhook the top side.

DH-4US1 & DH-3US1                                      

Off High

Power Control

ELB

Front Plate

Power Control Knob

Lift up

Screw

Power Control Knob

Note:
Power Control Knob attached to Front Plate.

                                              
 Make sure the Power Control Knob is 

 at “Off” condition.
 Remove the Screw at the bottom of 

 the Unit.
 Lift up the Power Control Knob to 

 make it free (Power Control Knob is 
 attached to “VR Shaft” inside the Unit). 
 Make sure the Power Control Knob is 
 not detached from the Front Plate.

 Remove the Front Plate by lifting up the bottom side and then unhook the top side.

3. How to fi x Electric Home Shower.                             

250 mm
minimum

250 mm
minimum

25 mm

Ø6 mm

113 mm

170 mm

35
4.

5 
m

m

Screw

Screw
WallWall

Wall Plug

Figure 1

                            

  The distance of the Unit should be more than 
 250 mm at right and left of the wall.

  Make 4 holes in the wall using a drill. The location 
 of the hole position as shown in the INSTALLATION 
 TEMPLATE provided. 

  Drive a Wall Plug into the hole.

  Lead the Flexible Cord to the set thru Portion 1 or 2 as shown below for electric wiring process.

Portion 1: Portion 2:

Flexible Cord Entry Point

 CAUTION Flexible Cord must enter the Unit thru designated point only 
(do not make additional holes).
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• Mount the Unit on the wall 
with 4 screws.

• Drive each Screw into the 
two upper Wall Plugs through 
the screw holes on the Back 
Plate.

• After tighten up the two 
upper Screws, tighten up the 
remaining two Screws.

Back
Plate

Screw
Wall

Wall Plug

Please ensure the Unit fi xed 
tightly on wall by shaking it left 
and right.

Note:
The Back Plate must be 
mounted with 4 Screws.

Back
PlateWall

Wall Plug

4. Electric wiring.

 WARNING Proper size of Flexible Cord and electric wiring must be installed to 
avoid smoke emission and fi re hazards.

 WARNING
The Home Shower must be permanently connected to the electric 
supply through the ON/OFF DP (double pole) Switch having a contact 
separation of at least 3 mm in all poles incorporated in the fi xed wiring. 
This switch must be clearly identifi able but out of reach of a person 
using a fi xed bath or shower.

Lead the Flexible Cord connected to ELB terminal 
inside the Unit: 2.5 mm², 3 core Flexible Cord. 

Miniature Circuit
Breaker (MCB)

ON/OFF DP
(double pole) Switch

Earth

L
N

60 mm

80 mm

13 mm

13 mm
Flexible

Cord

Ground
Point

L     N

Cord
Holder

Flexible Cord 
L = 205 mm
(approximately)

Unscrew the Cord Holder and fi x the Flexible Cord. 
Strip the lead wire (coating). Fasten the live wire (L) 
and neutral wire (N) to the ELB (L,N) and earth wire 
to the Ground Point with 1 N•m (10 kgf.cm) torque. 
Fix back the Cord Holder to its position to clamp the 
Flexible Cord.

  Connect wires in correct polarity (L,N).                                                                                        
Main Power Board

Power-Supply
Terminals

Earth

• Connect the wires in wrong polarity (L,N) causes an abnormal condition which may lead 
to electric leaking, burning, etc.

• Before wiring, please check polarity (L,N) with voltage range of a tester or voltmeter by 
connecting one terminal of the meter to earth while the other to one of the Power Supply 
terminals.

• When the needle of the meter defl ects greatly, the polarity of the Power Supply terminal is ‘L’.

  Earth Rod.

 WARNING The Unit must be earthed. 
Improper grounding could cause an electric shock.

• The Unit must be earthed.
• Earth Rod fi xing procedure. Select suitable place to bury the optional Earth Rod (DQ-6H) for at least 70 cm below ground 

surface.
• Ensure that the ground resistance is less than 100 . If it is not, drive the Rod deeper into ground surface or use 2 or 3 

Rods.

Ground
Surface

Burying tool

Earth Rod

70 cm at least

(Bevel Style) (Parallel Style)

70 cm at least

Connection

70 cm at least

Connection

About 2 m About 2 m
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5. Piping installation procedure.                                                                                  

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

Main Body

Thread End

Filter Body
Assembly

Shower Hose

Rubber
Packing

Shower
Head

Parts not included

Use fl exible pipe
minimum length 150 mm

Water 
Volume Knob

Water Inlet

Water Outlet

  Place Rubber Packing between Filter Body Assembly and Flexible Pipe.

  Do not use Piping Tape. Tighten it by Spanner fi rmly.

  Place Rubber Packing between Filter Body Assembly and Main Body.

  Do not use Piping Tape. Tighten it by hand fi rmly.

  Place Rubber Packing between Shower Hose and Main Body.

  Do not use Piping Tape. Tighten it by hand fi rmly.
  Place Rubber Packing between Shower Hose and Shower Head.

  Do not use Piping Tape. Tighten it by hand fi rmly.
 The Filter Body Assembly should be placed in the front direction of the Unit.

 WARNING
Do not share the inlet or outlet pipe of Home Shower Unit with
other outlets.
The pressure may drop due to water being drawn off at other point.
The shower water temperature may become very hot.

 CAUTION
Avoid using dirty water as it may affect heater performance
and other components.

Note: Make sure no water leaks from pipe connection.

Note:
When glue is used for external piping connection, must wait for the glue 
to dry before proceed to test run with water.

6. How to fi x the Front Plate.
DH-4UD1 & DH-3UD1                                           

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

Front Plate

Back
Plate

Press

Screw

                                                                            
 Close the Front Plate of the Unit according 

 to the sequence as illustrated 
 (Close from top to bottom).

 Fix the screw at the bottom of the Unit.

Note:
Do not push the ELB Test Button during fi xing the 
Front Plate.

DH-4US1 & DH-3US1                                                                                   

Off High

Power Control

ELB

Power Control 
Knob Back Plate

"D-Cut" Position

                                                                               
 Make sure the Power Control Knob on Front Plate and it is at 

 “Off” position.
 Make sure the “D-Cut” position of the VR Shaft are located as shown.
 Close the Front Plate of the Unit according to the sequence as 

 illustrated.
 Push in the Power Control Knob until it is fully insert <Power 

 Control Knob cannot be inserted if Step and Step  is not done accordingly>.
 Fix the Screw at the bottom of the Unit.

Note:
1. Do not push the ELB Test Button during fi xing 
 the Front Plate.
2. Do not apply extreme force to insert the
 Power Control Knob during fi xing the Front
 Plate because it will damage the switch inside 
 the Unit.

   

Power Control

ELB

HighOff

Power Control

ELB

HighOff

Power Control

ELB

HighOff

Front Plate

Back
Plate

Press

Screw

Press
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7. Shower Hanger installation.

 Tighten the Shower 
Hanger with Shower 
Hanger Knob.

Shower Hanger

Sliding Rail

Shower Hanger Knob

Hole to fi x 
Shower HeadTop

Bottom

* Shower Hanger will drop off easily  
   once the knob is loosen.

 Install to the Upper and 
Lower Rail Holder with 
the Grooves of the Sliding 
Rail inserted to the Rail 
Holder's Notches. Tighten 
the Lower Rail Holder 
with 1 Screw. (Make sure 
to insert the Wall Plugs 
into the screw hole)

Sliding Rail

Groove

Screw Notch

 Cover the Upper and 
Lower Rail Holder with 
the Rail Holder Covers.

Upper Rail Holder
Cover

Lower Rail Holder
Cover

 Adjust the Shower 
Hanger at the required 
level and hang the 
Shower Head as shown 
in diagram below.

Shower Head

Shower Hanger

Tighten the Screw 
if Shower Head 
moves downward.

 Install the Rail Holder so 
that the Shower Head 
height not higher than the 
unit top.

Make sure the wall level must 
be same to the Rail Holder 
fi xing position. If the wall is not 
at the same level, please use 
spacer (not included) to fi x the 
accessory.

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

Upper Rail Holder

Shower Head

Lower Rail Holder

 Push the Rail Holder 
Cover (in detaching 
direction) at back of wall 
edge using suitable tool 
to detach it from Rail 
Holder.

Rail Holder 
Cover

Rail Holder

 Install the Upper Rail 
Holder on the wall but not 
higher than the Unit top.
Tighten the Upper Rail 
Holder with 1 screw.

Screw

Upper Rail Holder

 Prepare the Shower 
Hanger and Sliding Rail, 
remove the Shower 
Hanger Knob by rotating 
it (anticlockwise) then 
install the parts following 
the number ,  and .

Sliding Rail

Shower 
Hanger

Shower Hanger
Knob

TEST OPERATION

1. • Before switch “ON” electricity supply check the wiring.                                    
• Switch “ON” the Miniature Circuit Breaker (MCB) and ON/OFF DP (double pole) Switch.
• Set the ELB of the Unit to “On”. (Push up the ELB Reset Lever if it is down)
• Push the ELB Test Button.
• It is normal if the ELB turns “Off” (the ELB Reset Lever falls) and push the ELB Reset Lever 

up. Refer fi gure as shown.
• Inspection on the built-in ELB (once a month) to avoid a hazard to users such as damage to 

property, serious injury or death.

 WARNING
If the ELB Reset Lever cannot be reset even if you push it up or if it soon slides 
down during operation, please do not use the Unit and contact the authorized dealer 
immediately to avoid a hazard to users such as damage to property, serious injury or 
death. Never fi x the ELB Reset Lever forcibly with tape, etc.

ELB
Test Button

ELB
Reset Lever

Safe

U-Memory

__ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

Push

2. • Turn “On” the Main Water Valve.
• Turn the Water Volume Knob clockwise.
• Check if water leaks from the Pipe Line.

3. • Press the Push On-Off Button once, the LCD Panel (DH-4UD1 & DH-3UD1) or ELB lamp lights (DH-4US1 & DH-3US1) will 
be activated and water start fl owing out of the Shower Head.

• Adjust the water temperature.

4. • Refer detail for HOW TO USE and WATER FLOW RATE ADJUSTMENT on page EN6 & EN9.
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กอ่นเรมิทาํงาน โปรดอา่น “ขอ้ควรระวงัเพอืความปลอดภยั” อยา่งระมดัระวงั
เพอืป้องกนัมใิหเ้ป็นอนัตรายแกต่วัเอง ตวัผูอ้นืและกอ่ความเสยีหายแกท่รพัยส์นิจงปฏบิตัติามคาํแนะนํา

 ■ การทาํงานอยา่งไมถ่กูตอ้งเพราะไมป่ฏบิตัติามคาํสงัจะกอ่อนัตรายหรอืเสยีหายขนึไดค้วามรา้ยแรงไดถ้กู จดัไวเ้ป็นประเภทดงันี

  คาํเตอืน
เครอืงหมายนเีตอืน
ถงึความตายหรอื
รา่งกายบาดเจ็บ
สาหสั

  ระวงั
สญัลกัษณน์เีตอืนการบาด
เจ็บทเีกดิขนึตอ่ผูใ้ชห้รอื
ความเสยีหายทเีกดิขนึตอ่
ทรพัยส์นิ

 ■ คาํแนะนําทตีอ้งปฏบิตัติามทถีกูจดัเป็นประเภทโดยเครอืงหมายตอ่ไปนี

  
สญัลกัษณน์ ี(พนืสขีาว) แสดงการกระทาํทถีกูหา้ม

 
สญัลกัษณน์ ี(พนืสดีาํ) แสดงการกระทาํทตีอ้ง ทาํ

ขอ้ควรระวงัเพอืความปลอดภยั ควรทาํตามอยา่งเครง่ครดั

  คาํเตอืน
 ● ถา้แกนสวติชน์ริภยั ELB ไมส่ามารถรเีซ็ตไดแ้มจ้ะดนัแกนสวติชข์นึหรอืถา้แกน สวติชเ์ลอืนลงขณะเครอืงทาํงาน โปรดหยดุใช้
เครอืงและตดิตอ่ตวัแทนจาํหนา่ยทไีดร้บัอนญุาตทนัท ีเพอืป้องกนัอนัตรายไมใ่หเ้กดิกบัผูใ้ช ้เชน่ ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิการ
บาดเจ็บสาหสัหรอืถงึแกค่วามตาย หา้มตดิแกนสวติชน์ริภยั ELB ดว้ยเทปกาวจนแนน่มาก

 ● หา้มแหยน่วิหรอืใสว่ตัถอุนืใดเขา้ไปในเครอืงทาํนําอุน่ไฟฟ้าเพอืหลกีเลยีงอนัตรายทเีกดิขนึกบัรา่งกายและอนัตรายจากไฟฟ้า
ลดัวงจร

 ● หา้มแทนทชีนิสว่นของเครอืงดว้ยอะไหลอ่นืใดนอกเหนอืจากชนิสว่นทเีป็นของแท ้                 

หวัฝักบวั สายฝักบวั

                        
• ชนิสว่นของรุน่อนืๆ จะไมส่ามารถเขา้กนัไดพ้อดกีบัรุน่นแีละอาจกอ่ใหเ้กดิสภาวะทเีป็นอนัตราย

ตอ่ผูใ้ช ้

 ● หา้มฉดีนําใสเ่ครอืงทาํนําอุน่หรอืหา้มวางผา้เช็ดตวัทเีปียกชนืบนตวัเครอืง หลกีเลยีง               

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

การสมัผสักบัรา่งกายสว่นใดๆ ก็ตาม เป็นตน้ เพอืทจีะป้องกนัอนัตรายทเีกดิขนึจากการ
เกดิควนัไฟ การตดิไฟ ไฟไหมแ้ละไฟฟ้าลดัวงจร

 ● ไมค่วรใชอ้ปุกรณน์สีาํหรบัการจา่ยนําเพอืบรโิภค

 ● เครอืงทาํนําอุน่ไฟฟ้าจะตอ้งมกีารตดิตงัสายดนิ
• การตดิตงัสายดนิเพอืป้องกนัไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าลดัวงจร

 ● หยดุใชเ้ครอืงเมอืเกดิความผดิปกต ิ/ ขอ้บกพรอ่ง และ “ปิด” ตวัตดัวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก (MCB)
(ความเสยีงจากควนัไฟ / ไฟไหม ้/ ไฟฟ้าช็อต / นํารอ้นลวก)
ตวัอยา่งของความผดิปกต ิ/ ขอ้บกพรอ่ง
• แกนสวติชน์ริภยั ELB ไมส่ามารถรเีซต็ได ้โปรดด ู3. การตรวจสอบการทํางาน ทหีนา้ TH15
• มกีารตรวจจับกลนิไหมห้รอืควนัไฟไดใ้นระหวา่งการทํางาน
• แผน่ฝาครอบ / แผน่หลงับดิเบยีวผดิรปูหรอืรอ้นผดิปกติ
• อณุหภมูขิองนําทไีหลออกมาจะรอ้นมากเป็นพเิศษและไมส่ามารถควบคมุไดโ้ดยใชปุ้่ ม - และ + ทแีผงควบคมุ

→ ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการของทา่นทนัทเีพอืการดแูลรักษา / ซอ่มแซม

 ● ปิดเครอืงตดัวงจรไฟฟ้ากอ่นตรวจเช็คใดๆเพอืป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร
 ● ในกรณีทเีกดิพาย ุฟ้ารอ้ง อยา่ใชง้านหรอืสมัผสัเครอืงทาํนําอุน่ ใหปิ้ดสวติชต์ดักระแสไฟเขา้เครอืงเพอืป้องกนัเครอืงเสยีหาย
 ● ตรวจสอบ ELB ในเครอืง (เดอืนละครงั) เพอืป้องกนัอนัตรายไมใ่หเ้กดิกบัผูใ้ช ้เชน่ ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิการบาดเจ็บสาหสั
หรอืถงึแกค่วามตาย โปรดด ู3. การตรวจสอบการทาํงาน ทหีนา้ TH15

 ● ทกุครงัท ี‘เปิด’ เครอืงทาํนําอุน่ใหต้รวจสอบอณุหภมูกิอ่นอาบนําดว้ยมอืเปลา่
 ● ผูเ้กยีวขอ้งจะตอ้งคอยระวงัเรอืงอณุหภมูขิองนําฝกับวัใหด้หีากผูใ้ชฝ้กับวัเป็นเด็ก คนชรา                        
คนป่วยและ ผูพ้กิารทางรา่งกายและบกพรอ่งทางจติใจใหต้รวจสอบอณุหภมูกิอ่นอาบนําดว้ยมอืเปลา่

 ● ใหค้วามสนใจกบัอณุหภมูขิองฝกับวัเมอืลดปรมิาณนํา 
• อตัราการไหลของนําจะลดลงและอณุหภมูขิองนําอาจจะรอ้นจัด

 ● ผลติภณัฑน์มีไิดผ้ลติขนึเพอืใชง้านโดยบคุคล (รวมถงึเด็ก) ทมีขีอ้บกพรอ่งทางดา้นรา่งกายประสาท
สมัผสัหรอืจติใจหรอืขาดประสบการณแ์ละความรู ้เวน้แตจ่ะไดร้บัการกาํกบัดแูลหรอืคาํแนะนําเกยีวกบั
การใชผ้ลติภณัฑน์จีากบคุคลทเีป็นผูร้บัผดิชอบความปลอดภยัของพวกเขา เด็กควรไดร้บัการดแูลเพอืใหแ้นใ่จวา่ พวกเขาไม่
ไดเ้ลน่กบัผลติภณัฑน์ี

กอ่นใชง้านเครอืงทาํนําอุน่
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  ระวงั
 ● หา้มใชนํ้ามนัเบนซนิ ทนิเนอร ์สารฟอกขาว เป็นตน้ เพอืวตัถปุระสงคใ์นการทาํความสะอาดเพอืหลกีเลยีง            

THINNERอนัตรายทเีกดิขนึจากการเกดิควนัไฟ การตดิไฟ ไฟไหมแ้ละไฟฟ้าลดัวงจร
 ● หลกีเลยีงการใชนํ้าสกปรกเชน่นนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทาํงานของเครอืงทาํความ
รอ้นและสว่นประกอบอนื ๆ

 ● หา้มใชม้อื ผา้เช็ดตวั ปิดฝกับวัเพอืขดัขวางไมใ่หนํ้าไหลออกมาหรอืบดิพบัสายยางฝกับวั                            
อตัราการไหลของนําจะลดลงและอณุหภมูขิองนําอาจจะรอ้นจดั

 ● เพอืหลกีเลยีงอนัตรายทอีาจเกดิขนึจากการรเีซ็ตตวัของเครอืงตดักระแสไฟโดยไมต่งัใจเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไมส่ามารถถกู
จา่ยจากสวชิตภ์ายนอกได ้เชน่ ตวัตงัเวลา หรอื เชอืมตอ่กบัวงจรเปิด-ปิดแบบอตัโนมตั ิ

 ● ตอ้งใหแ้นใ่จวา่ วงแหวนรปูโอ ไมถ่กูถอดออกและปลอดจากสงิกดีขวางอนืๆเพอืไมใ่หเ้กดินํารวั        

O

P
E

N

C

L
O

S E

วงแหวนรปูโอ

ชดุกรอง
นํา

 ● กดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกดกอ่นและหลงัการอาบนําแตล่ะครงั
• กดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกดเทา่นัน
• อยา่ดงึ
• อยา่หมนุเปิดและปิดวาลว์นําหลกัในการใชง้านเพอืหลกีเลยีงความเสยีหาย
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สว่นประกอบตา่งๆ

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

CLEANING
FILTER

สวติช ์เปิด/ปิด การทํางาน
สายดนิ

เบรคเกอร ์(สะพานไฟ)
ตวัยดึราวดา้นบน

หวัฝักบวั

ขอแขวนฝักบวั

ลกูบดิของขอแขวนฝักบวั

ราวเลอืน

ตวัยดึราวดา้นลา่ง

ชดุวาลว์ปรับแรงดนันําเขา้
อปุกรณแ์ยกซอื

ทางเขา้

วาลว์นําหลกั

ปุ่ มกรองนํา

ปุ่ มปรับปรมิาณนําแผน่หลงั

แผน่หนา้

อปุกรณแ์ยกซอื

ทางออก ทางเขา้

แกนสวติชน์ริภยั 
ELB

รปูดา้นลา่ง
ปุ่ มทดสอบสวติชน์ริภยั 
ELB

ปุ่ มเปิด-ปิดแบบกด

อปุกรณเ์สรมิ
บรรจภุณัฑ์ รวมรายการ

บรรจภุณัฑห์วัฝักบวั หวัฝักบวั (1 ชนิ)

x 2

บรรจภุณัฑท์แีขวนฝักบวั สายฝักบวั (1 ชนิ) ตวัยดึราวดา้นลา่ง (2 ชนิ) ชดุราวแขวนฝักบวั (1 ชนิ)

บรรจภุณัฑช์ดุวาลว์ปรับ
แรงดนันําและตวักรอง ชดุวาลว์ปรับแรงดนันําเขา้ (1 ชนิ) ปะเกน็ยาง (1 ตวั)

เอกสารขอ้ควรระวงัในการประกอบชดุ
วาลว์ปรับแรงดนันํา (1 ชดุ)

รางเลอืน รางเลอืน (1 ตวั)

x 6 x 2 x 6

การตดิตงัการบรรจุ พกุยดึผนัง (6 ตวั) ปะเก็นยาง (2 ตัว) สกรู (6 ตัว)
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U-Mode (DH-4UD1 & DH-3UD1) 

1. U-Mode ทํางานเพอืมอบประสบการณห์ลงัการอาบนําทแีตกตา่งกนัไปขนึอยูก่บัแตล่ะบคุคล
2. U-Mode มสีามโหมด

a) Cool Down
•  ผูใ้ชรู้ส้กึสดชนืหลงัอาบนํา
•  อณุหภมูริา่งกายเย็นลงหลงัอาบนํา
b) Warm Up
•  ผูใ้ชรู้ส้กึอุน่สบายหลงัอาบนํา
•  อณุหภมูขิองรา่งกายจะอุน่ขนึเล็กนอ้ยหลงัอาบนํา
c) Hot & Cool
•  การเปลยีนการอาบนํารอ้นเป็นอาบนําเย็นมผีลทําใหห้ลอดเลอืดขยายตวั / หดตวัเร็วขนึ ทําใหเ้ลอืดไหลเวยีนไดด้ขีนึ
•  ผูใ้ชรู้ส้กึผอ่นคลายและสดชนืหลงัอาบนํา

หมายเหต:ุ โปรดทราบวา่ผลลพัธจ์ะแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะบคุคล

   ระวัง
โปรดหยดุใชฟ้งักช์นั U-Mode ทนัท ีหากรูส้กึไมส่บายขณะใชง้าน

หมายเหต:ุ สําหรับวธิใีชฟั้งกช์นั โปรดดทูหีนา้ TH7

U-Memory (DH-4UD1 & DH-3UD1)

1. U-Memory อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้กบ็ขอ้มลูหนงึชดุรวมกนัจากฟังกช์นัดา้นลา่ง:
a) ฟังกช์นั U-Mode
b) อณุหภมูนํิาทอีาบ

2. U-Memory มชีดุขอ้มลูทแีตกตา่งกนัสามชดุทสีามารถบนัทกึได ้(ปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3])

หมายเหต:ุ สําหรับวธิใีชฟั้งกช์นั โปรดดทูหีนา้ TH8

คาํอธบิายของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD & แผงควบคมุ

DH-4UD1 & DH-3UD1
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD & แผงควบคมุ

Hot WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

Max

U-Memory 123

__ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

ตวัชบีอกโหมด 
Hot และ Cool

ตวัชบีอก
อณุหภมูิ

ชดุ U-Memory

ปุ่ มลดอณุหภมูิ

ปุ่ ม U-Mode

ปุ่ มชดุ 
U-Memory

ปุ่ ม Set

ปุ่ มเพมิอณุหภมูิ

นาฬกิา
แถบแสดงพลงังาน

ตวัชบีอก Safe

ตวัเลอืก U-Mode ทใีช ้

Power Control

Off High

ELB
สัญญาณไฟ 
ELB

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

อณุหภมูสิงูสดุปิด

DH-4US1 & DH-3US1
แผงควบคมุ
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วธิกีารใชง้าน

1. เปิดวาลว์นําหลกั
2. เปิดสวติชเ์บรกเกอรแ์ละสวติชเ์ปิด-ปิดการทํางาน
3. ดนัแกนสวติชน์ริภยั ELB ขนึ                                                                                  

ELB: ON ELB: OFF

                                                           

4. หมนุลกูบดิปรับระดบันําตามเข็มนาฬกิา
• การหมนุลกูบดิปรับระดบันําตามเข็มนาฬกิาจะเพมิระดบันําและ

ลดอณุหภมูขิองนํา
• การหมนุลกูบดิปรับระดบันําทวนเข็มนาฬกิาจะลดระดบันําและ

เพมิอณุหภมูขิองนํา

5. กดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกด                                                                                                                                    

กดเฉพาะตรงกลางปุ่ ม
กดเปิด-ปิดเทา่นัน

a) นําจะไหลออกจากหวัฝักบวั  
b) ในเวลาเดยีวกนั

DH-4UD1 & DH-3UD1 - แสดงผล LCD สอ่งสวา่งและแสดงตวัชบีอกอณุหภมู,ิ 
                                        นาฬกิาและตวัชบีอกหวัฝักบวั
                                        (เมอืเปิดเครอืงอยู ่อณุหภมูจิะเปลยีนเป็น 38 °องศาเซลเซยีส)
DH-4US1 & DH-3US1 -   ไฟ ELB จะสวา่งขนึ

c) เพอืหยดุการไหลของนํากดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกดอกีครัง
d) ปุ่ มนจีะควบคมุทงัการจา่ยนําและการจา่ยไฟฟ้าไปยงัตวัเครอืง

  ระวัง กดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกดกอ่นและหลงัการอาบนําแตล่ะครงั
กดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกดเทา่นัน อยา่ดงึ
อยา่หมนุเปิดและปิดวาลว์นําหลกัในการงานเพอืหลกีเลยีงความเสยีหาย

6. เลอืกการกระจายนําแบบทตีอ้งการโดยหมนุปุ่ มทหีวัฝักบวั

หมายเหต:ุ
ถา้ทาํการปิดนําหรอืปรบัเลอืกการฉดี
นําเป็นแบบกระจายกวา้งหรอืเป็นแบบ
เฉพาะจดุ อาจจะยงัคงมนํีาหยดออก
จากหวัฝกับวัตอ่ไปไมเ่กนิ 2 นาที
ซงึเป็นเรอืงปกตเินอืงจากนําบางสว่น
ยงัคงหลงเหลอือยูใ่นหวัฝกับวัไมถ่อืวา่
ผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

สายนําแบบกระจายกวา้ง

ปุ่ มเลอืกการกระจายนํา

สายนําแบบปกติ

สายนําแบบเฉพาะจดุ

7. หวัฝักบวัสามารถตงัไดห้ลายตําแหน่ง                                                                                   

(a) (b) (c)

a) คลายลกูบดิของขอแขวนฝักบวัและปรับใหส้งูขนึหรอืตําลง
ขนัลกูบดิของขอแขวนฝักบวัใหแ้น่น

b) คลายลกูบดิของขอแขวนฝักบวัและปรับขอแขวนฝักบวัไปทางซา้ยหรอืขวา
ขนัลกูบดิของขอแขวนฝักบวัใหแ้น่น

c) มมุของหวัฝักบวัสามารถปรับไดโ้ดยการขยบัหวัฝักบวัขนึหรอืลง

8. การตงัอณุหภมู ิ
DH-4US1 & DH-3US1                                                                                                                                   

Off High

Power Control

ELB

a) อณุหภมูใินการอาบนําสามารถควบคมุไดโ้ดยการหมนุปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าไปยงัตําแหน่งทตีอ้งการ
b) หากคณุหมนุลกูบดิควบคมุพลงังานตามเข็มนาฬกิา อณุหภมูใินการอาบนําจะสงูขนึ ซงึจะสงูไปจนถงึ

อณุหภมูสิงูสดุท ี“High” 
c) อณุหภมูใินการอาบนําจะเทา่กบัอณุหภมูขิองนําทไีหลเขา้หากลกูบดิควบคมุพลงังานอยูใ่นตําแหน่ง “Off”
d) ในกรณีทมีกีารใชง้านอยา่งตอ่เนอืงโดยตงัอณุหภมูสิงูอณุหภมูขิองนําจะเพมิขนึอาจทําใหอ้ปุกรณค์วบคมุถกู

กระตุน้เป็นการชวัคราวซงึจะสง่ผลใหอ้ณุหภมูขิองนําลดลง

วธิใีชง้านเครอืงทาํนําอุน่
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การตงัอณุหภมูิ
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
a) อณุหภมูใินการอาบนําสามารถควบคมุไดท้ลีะนอ้ยโดยการกดปุ่ ม - หรอื + 
b) การกดปุ่ มขา้งตน้แตล่ะครังจะลดหรอืเพมิอณุหภมู ิ1 °องศาเซลเซยีส                                                             

รปูท ี 1

CLEANING
FILTER

ปุ่ มปรับปรมิาณนําการกดปุ่ มขา้งตน้อยา่งตอ่เนอืงจะลดหรอืเพมิอณุหภมูอิยา่งตอ่เนอืง      
c) อณุหภมูตํิาสดุทสีามารถปรับได ้คอื 32 °องศาเซลเซยีส   
d) การกดปุ่ มขา้งตน้ตอ่อกีจะเปลยีนการแสดงผลไปเป็น "PO" ซงึคอืโหมดปิดเครอืง

(อณุหภมูใินการอาบนําจะเทา่กบัอณุหภมูขิองนําทไีหลเขา้)
e) อณุหภมูสิงูสดุทสีามารถปรับได ้คอื 45 °องศาเซลเซยีส
f) เมอืคําวา่ "MAX" ปรากฏขนึทบีรเิวณทแีสดงพลงังานและจําเป็นตอ้งเปลยีนเป็นอณุหภมูทิสีงูขนึใหล้ดการ

ไหลของนําโดยการหมนุลกูบดิปรับระดบันําทวนเข็มนาฬกิาจนกระทงัคําวา่ "MAX" หายไป (อา้งถงึรปูท ี1)
g) ในกรณีทมีกีารใชง้านอยา่งตอ่เนอืงโดยตงัอณุหภมูสิงูอณุหภมูขิองนําจะเพมิขนึอาจทําใหอ้ปุกรณค์วบคมุถกู

กระตุน้เป็นการชวัคราวซงึจะสง่ผลใหอ้ณุหภมูขิองนําลดลง

9. การตงัคา่ U-Mode                                                             
Safe

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

Hot WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

Hot WarmCoolHot &
Up  DownCool

Safe

U-Memory

กดปุ่ ม U-Mode  __ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

แผงควบคมุ

กดปุ่ ม U-Mode 

กดปุ่ ม U-Mode  กดปุ่ ม U-Mode  

DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
a) U-Mode มสีามโหมด
 i. โหมด Cool Down
 ii. โหมด Warm Up
 iii. Hot & Cool
b) การทํางานของ U-Mode จะเรมิโดยกดปุ่ ม U-Mode 

ทแีผงควบคมุ
c) ฟังกช์นั U-Mode จะแตกตา่งกนัไปเมอืกดปุ่ ม U-Mode 

ตอ่เนอืงกนั (U-Mode Cool Down -> U-Mode Warm Up 
-> U-Mode Hot & Cool)

d) หลงัจากเลอืกฟังกช์นั U-Mode แลว้ ไฟแสดงสถานะ Hot & Cool จะกระพรบิ 
(ประมาณ 3 วนิาท)ี และตวัเลอืก U-Mode ทเีลอืกจะสวา่งขนึตามฟังกช์นั 
U-Mode ทเีลอืก

e) เมอืกระบวนการ U-Mode เรมิตน้ ไฟแสดงสถานะ Hot & Cool จะกระพรบิอกีครัง

หมายเหตุ:
ในขณะทกีระบวนการ U-Mode กําลงัทํางาน อณุหภมูทิแีสดงจะคงท ีในขณะที
อณุหภมูอิาบนําจรงิจะลดลงหรอืเพมิขนึ (ขนึอยูก่บัฟังกช์นั U-Mode ทเีลอืก)

                       

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

ตวัชบีอก Hot 
และ Cool

ตวัเลอืก U-Mode  
ทใีช ้

f) มตีวัเลอืกอนื ๆ สําหรับแตล่ะฟังกช์นั U-Mode                                                        
ดตูารางดา้นลา่งสําหรับรายละเอยีด

ตงัคา่ฟังกช์นั U-Mode :  

เมนู จอแสดงผล การตงัคา่

โหมด Cool 
Down

rmCoolHo
p  DownC

W
CoolCool

< สวา่ง >

< กระพรบิ >

อณุหภมูิ
คา่เรมิตน้ ตวัเลอืก [1] ตัวเลือก [2] ตัวเลือก [3]

-2 °องศาเซลเซียส -3 °องศาเซลเซียส -4 °องศาเซลเซียส PO
** ปิด

เวลา
คา่เรมิตน้ ตัวเลือก [1] ตัวเลือก [2] ตัวเลือก [3]

20 วินาที 10 วินาที 40 วินาที 60 วินาที

โหมด 
Warm Up

WarmC
Up  Do

Hot

< สว่าง >

< กระพริบ >

อณุหภมูิ
คา่เรมิตน้ ตัวเลือก [1] ตัวเลือก [2]

2 °องศาเซลเซียส 3 °องศาเซลเซียส 4 °องศาเซลเซียส

เวลา
คา่เรมิตน้ ตัวเลือก [1] ตัวเลือก [2] ตัวเลือก [3]

20 วินาที 10 วินาที 40 วินาที 60 วินาที

โหมด Hot 
& Cool

oolHot &
ownCool

oolHot &
ownCool

< สว่าง >

< กระพริบ >

อณุหภมูิ
คา่เรมิตน้ ตัวเลือก [1] ตัวเลือก [2] ตัวเลือก [3]

-4 °องศาเซลเซียส -3 °องศาเซลเซียส -2 °องศาเซลเซียส PO
** ปิด

เวลา
คา่เรมิตน้ ตัวเลือก [1] ตัวเลือก [2]

Hot: 40 วินาที ;
Cool: 30 วินาที

Hot: 30 วินาที ;
Cool: 20 วินาที

Hot: 50 วินาที ;
Cool: 40 วินาที
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g) U-Mode อณุหภมูแิละการตงัคา่ตวัจับเวลา
ขนัตอน ทาํ จอ LCD ขอ้สงัเกต

เขา้สูก่ารตงัคา่ 
U-Mode

กดปุ่ ม Set คา้งไวจ้น
กระทงั "-2" ปรากฏ
ขนึทกีารแสดง
อณุหภมูิ

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

แสดงผลในโหมด 
"Cool Down" U Mode

U-Mode กดปุ่ ม U-Mode 

Warm Up 1 ครัง

Hot & Cool 2 ครั้ง

การตงัอณุหภมูิ กดปุ่ ม - หรอื + เพอื
ตงัอณุหภมูิ
กดปุ่ ม Set เพอืยนืยนั

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

ตวัแสดงเวลา "20" 
จะกระพรบิ

U-Mode เวลา

Cool Down 20

Warm Up 20

Hot & Cool
H: 40; C:30 
(อลัเทอรเ์นทฟี)

การตงัเวลา กดปุ่ ม - หรอื + เพอื
ตงัการตงัคา่เวลา

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

ตวัแสดงตวัจับเวลาจะกระพรบิตอ่ไประหวา่งการเลอืก

กดปุ่ ม Set เพอืยนืยนั การแสดงผลจะกลายเป็นคา่เรมิตน้หลงัจากยนืยนัการตงั
คา่ตวัจับเวลา

เขา้สูฟั่งกช์นั 
U-Mode

กดปุ่ ม U-Mode เพอื
ตดิตาม U-Mode ที
ตอ้งการ

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory

U-Mode ทเีลอืกพรอ้มการตงัคา่อณุหภมูแิละตวัจับเวลาใหม่
ปรากฏขนึ

10. การตงัคา่ U-Memory                                                          
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
a) สามารถเลอืกฟังกช์นั U-Memory ไดโ้ดยการกดปุ่ ม U-Memory
b) U-Memory ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถบนัทกึ กูค้นืและลบขอ้มลูไดถ้งึสามหน่วยความจํา

ขนัตอน ทาํ จอ LCD ขอ้สงัเกต
บนัทกึขอ้มลู 
U-Memory 

กดปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3] คา้งไว ้
จนกระทงัหมายเลข U-Memory 
กระพรบิ

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

Off

U-Memory 1

เมอืหมายเลข U-Memory สวา่งขนึ 
ขอ้มลูจะถกูบนัทกึ

การเรยีกคนื
ขอ้มลู 
U-Memory

เลอืกกดปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3] 
อนัใดอนัหนงึ

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

U-Memory 1

หมายเลข U-Memory จะกระพรบิ

การลบขอ้มลู 
U-Memory

กดปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3] คา้งไว ้
จนกระทงัหมายเลข U-Memory หาย
ไป

 

WarmCoolHot &
Up  DownCoolCool

Safe

Off

U-Memory

หมายเลข U-Memory หายไป
(ตวัแสดงบนจอ LCD จะกระพรบิกอ่นที
หมายเลข U-Memory จะหายไป 
ขอ้มลูจะถกูลบ)

11. การตงัเวลา                                                          
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                                                                   
 i. กดปุ่ ม Set

 ตวัระบเุวลาจะกระพรบิ 
 ii. กดปุ่ ม + หรอื - เพอืตงัเวลา
 iii. กดปุ่ ม Set เพอืยนืยนัการตงัเวลาทตีงัขนึใหม ่ตวัระบเุวลาใหมจ่ะสวา่งขนึ
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การปรบัอตัราการไหลของนํา

1. วธิกีารปรบัอตัราการไหลของนําทมีากทสีดุ
ขนัตอนท ี1 : กดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกด และเลอืกการอาบนําแบบกระจายกวา้งบนหวัฝักบวัโดยใช ้ปุ่ มเลอืกการกระจายนํา (ดรูปูภาพท ี1)
ขนัตอนท ี2 : ปิดวาลว์นําหลกั
ขนัตอนท ี3 : หงายหวัฝักบวัขนึในระดบัสงูแคเ่อว
ขนัตอนท ี4 : หมนุปุ่ มปรับปรมิาณนําไปทรีะดบันําแรงทสีดุ (ดรูปูภาพท ี2)
ขนัตอนท ี5 : คอ่ยๆ เปิดวาลว์นําหลกัและปรับระดบัความสงูของสายนํา (H)  

ควรปรับระดบันําใหส้ายนําสงู (H) ประมาณ 35 ~ 45 ซม หากการปรับระดบันํายงิสงูขนึ (ประมาณ 3 ลติร/นาท)ี 
(หากความสงูของการกระเด็น (H) สงูเกนิไป อณุหภมูขิองนํารอ้นจะลดลงเนอืงจากอตัราการไหลมากเกนิไป).

หมายเหตุ: 1.    ใหค้วามสนใจกบัอณุหภมูขิองฝกับวัเมอืลดปรมิาณนํา
       อณุหภมูขิองฝกับวัจะรอ้นจดั หากอตัราการไหลของนําตาํเกนิไป
2.    ปุ่ มปรบัปรมิาณนําอยูใ่นตาํแหนง่ทรีะดบันําแรงสดุ (ดขูนัตอนท ี4)
       ปรบัระดบัสายนําโดยหมนุทวนเข็มนาฬกิา

CLEANING
FILTER

Safe

U-Memory

__ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

สายนําแบบ
กระจายกวา้ง

สายนําแบบปกติ

สายนําแบบเฉพาะจดุ

ปุ่ มเลอืกการกระจายนํา

ปุ่ มปรับปรมิาณนํา

ความสงูระดบัเอว

ความสงูของสายนํา = 
35 ซม ~ 45 ซม

พนื

วาลว์นําหลกั

ปุ่ มปรับปรมิาณนํา

ปุ่ มเปิด-ปิดแบบกด

รปูภาพท ี1 รปูภาพท ี2

การบาํรงุรกัษา

   คําเตอืน ปิดเครอืงตดัวงจรไฟฟ้ากอ่นตรวจเช็คใดๆเพอืป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต

1. การทาํความสะอาดตวัเครอีง
ใหแ้น่ใจวา่ไดทํ้าการปิดสวติชเ์บรกเกอรแ์ลว้กอ่นการทําความสะอาด
1) ทําความสะอาดดว้ยผา้ชบุนํา
2) หา้มใชนํ้ามนัเบนซนิ ทนิเนอร ์ฯลฯ ในการทําความสะอาด
3) อยา่ฉีดนําใสเ่ครอืงทํานําอุน่หรอืวางผา้เปียกๆ บนตวัเครอืง
4) ใหแ้น่ใจวา่จะใชผ้า้ทเีหมาะสมในการทําความสะอาดพนืผวิจานหนา้เพอืหลกีเลยีงรอยขดีขว่น

2. การทาํความสะอาดหวัฝกับวั                                                          
1) ทําความสะอาดรขูองหวัฝักบวัโดยใชแ้ปรงขนนุ่มเป็นครังคราว (ควรทําความสะอาดสปัดาหล์ะครัง)

หวัฝักบวั

3. ทาํความสะอาดชุดกรองนํา (ตวัชุดกรองนําถกูตดิตงัอยูก่บัปุ่ มกรองนํา)
ทําความสะอาดตวักรองดว้ยนําสะอาดอยา่งนอ้ยอาทติยล์ะ 1 ครัง 
ทําความสะอาดชดุกรองนําเมอืนําอุน่ไหลไมป่กติ
วธิกีารถอด,การทาํความสะอาด และการประกอบเขา้กนัของตวักรอง

ปิดวาลว์นําหลกั

1 2 3

ปุ่ มปรับปรมิาณนํา

วาลว์นําหลกั

ปุ่ มชดุกรองนํา

ถา้ปุ่ มปรับปรมิาณนําปิดปุ่ มกรองนําใหห้มนุปุ่ มปรับปรมิาณนําตามเข็มนาฬกิา
จากนัน ใหห้มนุปุ่ มชดุกรองนําทวนเข็มนาฬกิาและดงึออก

CLEANING
FILTER
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ทําความสะอาดชดุกรองนํา

   ระวัง ตอ้งใหแ้นใ่จวา่ วงแหวนรปูโอ ไมถ่กูถอดออก
และปลอดจากสงิกดีขวางอนืๆเพอืไมใ่หเ้กดินํา
รวั

O

P
EN

CLOSE

วงแหวนรปูโอ

ชดุกรองนํา

                                                                                                                                                            
สอดชดุกรองนําเขา้ทแีลว้ขนัสกร ู(หมนุตามเข็มนาฬกิา)

เปิดปุ่ มปรับปรมิาณนําแลว้อา้งองิขอ้มลูในหนา้ท ีTH9 เรอืง "การปรับอตัราการไหลของนํา"

วธิแีกไ้ขปญัหา
1. ตรวจสอบหวัขอ้ดา้นลา่งกอ่นการซอ่มแซม

อาการ จดุตรวจสอบ
การแสดงขอ้ผดิพลาด E3 กระ
พรบิทจีอแสดงผลสําหรับรุน่ 
DH-4UD1 และ DH-3UD1

1. รเีซต็การตงัคา่โดยปิดและเปิดใหมอ่กีครังโดยกดปุ่ มเปิด-ปิดแบบกด 

นําไหลออกนอ้ย
1. ตรวจดแูละทําความสะอาดชดุกรองนําวา่ถกูอดุตนัดว้ยสงิสกปรกหรอืไม ่
 (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ ทําความสะอาดชดุกรองนํา ในหนา้ TH9)
2. ตรวจสอบหวัฝักบวัและจานฝักบวั ทําความสะอาดหวัฝักบวัและจานฝักบวัหากเกดิการอดุตนัจากสงิ
 สกปรก (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ การทําความสะอาดหวัฝักบวั ในหนา้ TH9)

ไมม่นํีารอ้นไหลออกจากชอ่งนํา
ออก (ไมม่กีารจา่ยไฟฟ้าไปยงัตวั

เครอืง)

1. ใหแ้น่ใจวา่หมนุ ปุ่ มเปิด-ปิดแบบกด อยูท่ตํีาแหน่ง "ON" แลว้
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกตงัคา่ ELB ไมไ่ดเ้ลอืนลง
 ดนัคนัโยกตงัคา่ ELB ขนึเพอืตงัคา่ ELB อกีครัง (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ การตรวจสอบการ
 ทํางาน ทหีนา้ TH15)
3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สวติชเ์ปิด/ปิดแบบ DP (ขวัคู)่ เปิดอยู่
4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เบรคเกอรต์ดัวงจรขนาดเล็ก (MCB) เปิดอยู่

นําไมไ่หลออกมาเลย
1. ตรวจสอบวาลว์นําหลกั หากปุ่ มเปิดวาลว์นําหลกัปิดอยูใ่หห้มนุไปทเีปิด (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ วธิกีาร
 ใชง้าน ในหนา้ TH6)
2. ตรวจดสูญัญาณไฟบนแผงหนา้ปิดการทํางาน (จอ LCD) ใหต้รวจดทูสีวติชเ์ปิด-ปิดการทํางานหากไมม่ี
 สญัญาณไฟใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารทไีดรั้บการแตง่ตงัจากบรษัิทฯ ทนัที

นําไมร่อ้นพอ 1. ตรวจสอบการปรับอตัราการไหลของนํา ในหนา้ TH9

2. หากมอีาการดงัตอ่ไปนเีกดิขนึในระหวา่งการใชง้าน ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายทนัที
• นํารัว
• นําไมไ่หล                                                                                                                                                     

Safe
               

• ไมส่ามารถควบคมุอณุหภมูนํิา 
• ไฟหนา้จอไมต่ดิ       

3. ควรใชช้า่งทมีคีวามชาํนาญในการตรวจซอ่ม ไมค่วรดําเนนิการซอ่มดว้ยตนเอง
4. สําหรับรุน่ DH-4UD1 และ DH-3UD1 ในกรณีทเีกดิขอ้ผดิพลาดอยา่งตอ่เนอืง (E1, E2 หรอื E3 

กระพรบิทหีนา้จอตวัชบีอกอณุหภมู)ิ หา้มใชเ้ครอืงและตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายทไีดรั้บอนุญาตทนัที

ขอ้มลูจาํเพาะ
รุน่ DH-4UD1 DH-4US1 DH-3UD1 DH-3US1

แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสลบั 220 โวลท ์50 เฮริท์ซ์
กําลงัไฟฟ้า 4800 วตัต์ 3800 วัตต์

การควบคมุอณุหภมูิ อณุหภมูขิองนําทไีหลเขา้ 
(ปิด), 32 - 45 °องศาเซลเซยีส -

อณุหภมูขิองนําทไีหลเขา้ 
(ปิด), 32 - 45 °องศาเซลเซยีส -

การควบคมุกําลงัไฟฟ้า -
อุณหภูมิของนํ้าท่ีไหล
เข้า (ปิด), 4800 วัตต์ -

อุณหภูมิของน้ําท่ีไหล
เข้า (ปิด), 3800 วัตต์

แรงดนันําตําสดุ 9.8 กิโลพาสคัล / 0.1 กก./ตร.ชม. / 1.42 ปอนด์/ตร.นิ้ว
แรงดนันําสงูสดุ 380 กิโลพาสคัล / 3.87 กก./ตร.ชม. / 55 ปอนด์/ตร.นิ้ว
ขนาดเครอืง 385 (สูง) มม. x 210 (กว้าง) มม. x 78 (ลึก) มม.

นําหนัก 2.0 กโิลกรัม 1.6 กิโลกรัม 1.9 กิโลกรัม 1.5 กิโลกรัม
ระบบสง่นํา ระบบสง่นําจดุเดยีว
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 คําเตือน
 ● ในการตดิตงัเครอืงทาํนําอุน่ขนาดของสายทอ่ออ่นและสายไฟตอ้งมขีนาดทเีหมาะสมเพอืหลกีเลยีงอนัตรายทเีกดิขนึจากการ
เกดิควนัไฟและไฟไหม้

 ● กอ่นเรมิการตดิตงัตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ได ้"ปิด" ระบบการจา่ยไฟฟ้าและการจา่ยนํา
 ● เครอืงทาํนําอุน่ตอ้งตดิตงัพรอ้มเบรกเกอร ์ระยะหา่งระหวา่งหนา้สมัผสัตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 มลิลเิมตร สวติชน์ตีอ้งระบไุดอ้ยา่ง
ชดัเจน แตใ่หพ้น้มอืบคุคลทใีชอ้า่งอาบนําหรอืฝกับวัแบบตายตวั

 ● เครอืงทาํนําอุน่ไฟฟ้าจะตอ้งมกีารตดิตงัสายดนิ
• การตดิตงัสายดนิเพอืป้องกนัไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าลดัวงจร

 ● หา้มตดิตงัอปุกรณเ์พอืประกอบตวักรอง ณ จดุทนํีาไหลออกนําทไีหลเขา้เครอืงนนัจะไมส่ามารถ     
Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

ปุ่ มปรับ
ปรมิาณนํา

วาลว์นําทางออก

กรองไดแ้ละทาํใหต้ะกอนเขา้ไปในเครอืงได ้ซงึจะเป็นสาเหตใุหต้วัฝกับวัและหวัฝกับวัอดุตนั
 ● หา้มตดิตงั ถอด และตดิตงัเครอืงใหมอ่กีครงัดว้ยตนเอง
• การตดิตงัทไีมถ่กูตอ้งจะกอ่ใหเ้กดิการรัวไหล ไฟฟ้าลดัวงจร หรอืไฟไหม ้

การตดิตงัและการวางระบบสายไฟตอ้งผา่นการดําเนนิการโดยบคุลากรทมีคีวามชาํนาญเพยีงพอ
 ● อยา่ใชท้อ่นําเขา้ของเครอืงทาํนําอุน่รว่มกบัทอ่นําออกอนืๆ
• แรงดนันําอาจลดลงเนอืงจากมนํีาไหลออกจากจดุอนื ซงึอาจทําใหนํ้าจากฝักบวัมอีณุหภมูทิรีอ้นมาก

 ระวัง
 ● สายไฟทมีคีวามยดืหยุน่จะตอ้งใสห่นว่ยผา่นจดุทกีาํหนดเทา่นนั (ไมไ่ดท้าํหลมุเพมิเตมิ)

กอ่นการตดิตงั
1. ตรวจสอบแรงดนันํา

แรงดนันําตําสดุ : 9.8 กิโลพาสคัล / 0.1 กก./ตร.ชม. / 1.42 ปอนด์/ตร.นิ้ว
แรงดนันําสงูสดุ : 380 กิโลพาสคัล / 3.87 กก./ตร.ชม. / 55 ปอนด์/ตร.นิ้ว

• วดัแรงดนันําตามภาพ นําควรไหลออกจากทอ่ 2.0 ม. เหนอืทอ่จา่ยนําเขา้

2.0 ม.

หมายเหตุ:
เมอืทา่นเปิดกลอ่งเพอืนําเครอืงออก อาจจะพบนําทคีา้งอยูใ่นเครอืงซงึเป็น ปกติ
เนอืงจากเป็นการทดสอบการทํางานของเครอืงในขนัตอนการผลติ

วธิตีดิตงัเครอืงทาํนําอุน่ไฟฟ้า
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 วธิกีารตดิตงั

   คําเตือน
กอ่นเรมิการตดิตงั ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ได ้"ปิด" ระบบการจา่ยไฟฟ้าและการ
จา่ยนํา

                                                            
Power Control

JET PUMP

Off High

ELB        
Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory รปูภาพท ี1

รปูภาพท ี2

1.5 ม. ~
1.7 ม.

1. สถานทตีดิตงั
• ใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตงัเครอืงบนผนัง ดงัภาพประกอบ 1 (สภาพแนวตงัเทา่นัน)
• หา้มตดิตงัเครอืงหา่งจากพนืผวิผนังดงัทแีสดงในรปูท ี2
• ตดิตงัเครอืงใหอ้ยูส่งูจากพนื 1.5 ~ 1.7 ม.

2. วธิกีารถอดฝาครอบ
DH-4UD1 & DH-3UD1                                                                                              ยกขนึ แผน่หนา้

สกรู

 ถอดสกรทูอียูด่า้นลา่งของเครอืง
 ถอดฝาครอบดา้นหนา้โดยยกฝาครอบทดีา้นลา่งขนึจากนันปลดขอเกยีวดา้นบน

DH-4US1 & DH-3US1                                      

Off High

Power Control

ELB แผน่หนา้

ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้า

ยกขนึ

สกรู
ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้า

หมายเหต:ุ
ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าตดิอยูท่ฝีาครอบหนา้

                                              
 ใหแ้น่ใจวา่ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้า “Off” อยู่
 ถอดสกรูท่ีอยู่ด้านล่างของเครื่อง
 ดนัปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าขนึ (ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าตดิอยูก่บั 

 "VR Shaft" ภายในตวัเครอืง) 
 ใหแ้น่ใจวา่ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าไมต่ดิอยูท่ฝีาครอบหนา้

 ถอดฝาครอบด้านหน้าโดยยกฝาครอบที่ด้านล่างข้ึนจาก
 น้ันปลดขอเกี่ยวด้านบน

3. วธิกีารตดิตงัเครอืงทาํนําอุน่ไฟฟ้า                                  

250 250 

25 

Ø6 

113 

170 

35
4.

5 

รปูภาพท ี1

                            

  ควรตดิตงัเครอืงใหห้า่งจากผนังทงัสองดา้น มากกวา่ 
 250 มม.

  ทํา 4 รใูนผนังโดยใชส้วา่น ตําแหน่งของรตูามทแีสดง
 ในแบบการตดิตงัทใีหม้า 

  ตอกพกุยดึผนังเขา้ไปในรู

  เดนิสายออ่นไปยงัสว่นเชอืมตอ่ท ี1 หรอื 2 ตามทแีสดงไวด้า้นลา่งสําหรับขนัตอนการเดนิสายไฟ
สว่นท ี1: สว่นท ี2:

ทางเขา้สายไฟฟ้า

   ระวัง สายไฟทมีคีวามยดืหยุน่จะตอ้งใสห่นว่ยผา่นจดุทกีาํหนดเทา่นนั 
(ไมไ่ดท้าํหลมุเพมิเตมิ)



ภาษาไท
ย

TH13

• ตดิตงัตวัเครอืงเขา้กบัผนังดว้ยสก
ร ูทงั 4 ตวั

• ขนัสกรเูขา้กบัพกุดา้นบนทงัสอง
ตวัใหแ้น่น

• แลว้จงึขนัสกรอูกีสองตวัทเีหลอื
ตอนสว่นลา่งของเครอืง

แผน่หลงั

สกรู
ผนัง

พกุยดึผนัง

โปรดทําใหแ้น่ใจวา่เครอืงตดิตงับน
ผนังมนัคงดว้ยสกรโูดยการสนัเครอืง
ทางซา้ยมอืและขวามอื

หมายเหต:ุ
ในการตดิตงัเครอืงตอ้งใชส้กร ู
4 ตวั

แผน่หลงั
ผนัง

พกุยดึผนัง

4. การตอ่สายไฟ

   คําเตือน ในการตดิตงัเครอืงทาํนําอุน่ขนาดของสายทอ่ออ่นและสายไฟตอ้งมขีนาดที
เหมาะสมเพอืหลกีเลยีงอนัตรายทเีกดิขนึจากการเกดิควนัไฟและไฟไหม้

   คําเตือน เครอืงทาํนําอุน่ตอ้งตดิตงัพรอ้มเบรกเกอร ์ระยะหา่งระหวา่งหนา้สมัผสัตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 3 มลิลเิมตร สวติชน์ตีอ้งระบไุดอ้ยา่งชดัเจน แตใ่หพ้น้มอืบคุคลทใีช้
อา่งอาบนําหรอืฝกับวัแบบตายตวั

นําสายไฟฟ้าตอ่เขา้กบัขวั ELB ภายในเครอืง: 2.5 มม² 3 แกน
สายทอ่ออ่น

1

2.5 ², 3  

L
N

60 

80 

13 

13 

1 

5 

L     N

สายทอ่ออ่น 
ระยะเวลา = 
205 มม.
(ประมาณ)

คลายสกรเูครอืงยดึสายไฟฟ้าและตรงึสายเคเบลิ ปลอกปลาย
สายไฟ (เปลอืก) ออกแลว้พันกบั ELB (L,N) ใหบ้ดิเป็นเกลยีว
แน่น 1 นวิตนัเมตร (10 กก.แรง-ซม.) ตรงึเครอืงยดึสายไฟฟ้า
เพอืหนบีสายเคเบลิ

  ตอ่สายไฟฟ้าใหถ้กูตอ้ง (L คอืสายไฟ , N คอืสายทเีป็นกลาง)                                                                     
• การตอ่สายไฟฟ้าทไีมถ่กูตอ้ง (L คอืสายไฟ , N คอืสายทเีป็นกลาง) จะเป็นสาเหตทํุาใหเ้กดิไฟฟ้ารัว , 

ไฟไหมไ้ด ้
• โปรดตรวจสอบการเขา้สายไฟฟ้าใหถ้กูตอ้ง (L คอืสายไฟ , N คอืสายทเีป็นกลาง) ตรวจสอบโดยไขควง

เชค็ไฟหรอืเครอืงมอืวดัแรงดนัไฟฟ้าโดยตอ่สายวดัขา้งหนงึไปทสีายกราวดแ์ละสายวดัอกีขา้งหนงึ
ไปทจีดุตอ่สายไฟ

• ถา้เข็มเครอืงมอืวดัแรงดนัไฟฟ้าขนึมากแสดงวา่เป็นขวั L (ขวัสายไฟ)

  การตอ่สายดนิ

   คําเตือน เครอืงทาํนําอุน่ไฟฟ้าประจาํบา้นจะตอ้งมกีารตดิตงัสายดนิ
การตดิตงัสายดนิเพอืป้องกนัไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าลดัวงจร

• เครอืงทํานําอุน่ไฟฟ้าประจําบา้นจะตอ้งมกีารตดิตงัสายดนิ
• ขนัตอนการตดิตงัสายดนิ, เลอืกสถานทฝัีงแทง่กราวด ์(DQ-6H) และฝังลกึลงไปโดยสว่นบนสดุจะตอ้งลกึจากผวิดนิอยา่งนอ้ย 

70 เซนตเิมตร
• คา่ความตา้นทานทวีดัไดต้อ้งนอ้ยกวา่ 100 Ω. หากวา่วดัไดม้ากกวา่ จะตอ้งกดแทง่กราวดใ์หล้กึลงไปอกีหรอืเพมิแทง่กราวด ์เป็น 2 

หรอื 3 แทง่

ผวิดนิ

เครอืงมอืสําหรับฝัง

แทง่สายดนิ
อยา่งนอ้ย 70 ซม.

(ฝังแบบเอยีง) (ฝังแบบขนาน)

อยา่งนอ้ย 70 ซม.

การตอ่

อยา่งนอ้ย 70 ซม.

การตอ่

ประมาณ 2 เมตร ประมาณ 2 เมตร



TH14

5. วธิตีดิตงัทอ่นํา                                                                                                          

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

ตวัเครอืง

ปลายทอ่

ชดุกรองนํา

สายฝักบวั

ปะเก็นยาง

หวัฝักบวั

อปุกรณแ์ยกซอื

ใชท้อ่นํายาวอยา่งตํา 
150 มลิลเิมตร

ปุ่ มปรับปรมิาณ
นํา

ทางเขา้

ทางออก

  วางยางรองระหวา่งชดุกรองนําและทอ่นํา
 หา้มใชผ้า้เทปพันทอ่นํา ควรขนัใหแ้น่นดว้ยกญุแจเลอืน

  วางปะเกน็ยางระหวา่งชดุกรองนําและตวัเครอืง
 หา้มใชผ้า้เทปพันทอ่นํา ควรขนัใหแ้น่นดว้ยมอื

  วางปะเกน็ยางระหวา่งสายฝักบวัและตวัเครอืง
 หา้มใชผ้า้เทปพันทอ่นํา ควรขนัใหแ้น่นดว้ยมอื

  วางปะเกน็ยางระหวา่งสายฝักบวัและหวัฝักบวั
 หา้มใชผ้า้เทปพันทอ่นํา ควรขนัใหแ้น่นดว้ยมอื

 ควรปรับชดุกรองนําเฉพาะทปีุ่ มปรับบรเิวณดา้นหนา้ของเครอีงทํานําอุน่เทา่นัน

   คําเตือน
อยา่ใชท้อ่นําเขา้ของเครอืงทาํนําอุน่รว่มกบัทอ่นําออกอนืๆ
แรงดนันําอาจลดลงเนอืงจากมนํีาไหลออกจากจดุอนื ซงึอาจทําใหนํ้าจากฝักบวัมี
อณุหภมูทิรีอ้นมาก

   ระวัง
หลกีเลยีงการใชนํ้าสกปรกเชน่นนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการ
ทาํงานของเครอืงทาํความรอ้นและสว่นประกอบอนื ๆ

หมายเหต:ุ ตรวจสอบวา่มนํีารัวจากทอ่หรอืไม่

หมายเหต:ุ
เมอืกาวถกูนํามาใชสํ้าหรับการเชอืมตอ่ทอ่ภายนอกจะตอ้งรอใหก้าวแหง้
กอ่นทจีะดําเนนิการทดสอบดว้ยนํา

6. จะยดึแผน่ฝาครอบใหแ้นน่ไดอ้ยา่งไร
DH-4UD1 & DH-3UD1                                           

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

แผน่หนา้

แผน่
หลงั

กด

สกรู

                                                                            
 ปิดแผน่หนา้ของเครอืงตามลําดบัทแีสดงไวใ้น

 รปูภาพ (ปิดจากบนลงลา่ง)
 ยดึสกรทูดีา้นลา่งของตวัเครอืงใหแ้น่น

หมายเหต:ุ
หา้มกดปุ่ มทดสอบ ELB ในระหวา่งทยีดึแผน่ฝาครอบ

DH-4US1 & DH-3US1                                                                                   

Off High

Power Control

ELB

ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้า
แผน่หลงั

"D-Cut" 
ของเพลา VR

                                                                               
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปุ่ มบดิสวติชห์ลกัและปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าอยูบ่น

 แผน่ฝาครอบและปุ่ มดงักลา่วอยูท่ตํีาแหน่ง  “Off” 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ตําแหน่ง “จดุตดั (D-Cut)” ของเพลาแกนหมนุและ

 เพลา VR ตงัอยูต่ามทแีสดงไว ้
 ปิดแผน่หนา้ของเครอืงตามลําดบัทแีสดงไวใ้นรปูภาพ
 ดนัปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าจนกระทงัใสฝ่าครอบได ้

 <ปุ่ มปรับกําลงัไฟฟ้าจะไมส่ามารถใสไ่ดถ้า้ไมไ่ดทํ้าขอ้ และขอ้ >
 ยดึสกรทูดีา้นลา่งของตวัเครอืงใหแ้น่น

หมายเหต:ุ
1. หา้มกดปุ่ มทดสอบ ELB ในระหวา่งทยีดึแผน่ฝา
 ครอบ
2. หา้มดนัปุ่ มบดิสวติชห์ลกั และ ปุ่ มปรับอณุหภมูิ
 รนุแรงเกนิไปในขณะท ีกําลงัยดึแผน่ฝาครอบให ้
 แน่น เนอืงจากการกระทําดงักลา่วจะทําใหส้วติช์
 ภายในเครอืงทํานําอุน่เสยีหายได ้

   

Power Control

ELB

HighOff

Power Control

ELB

HighOff

Power Control

ELB

HighOff

แผน่หนา้

แผน่
หลงั

กด

สกรู

กด
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7. การตดิตงัขอแขวนฝกับวั

 ขนัขอแขวนฝักบวัใหแ้น่น
ดว้ยลกูบดิของขอแขวน
ฝักบวั

ขอแขวนฝักบวั

ราวเลอืน

ลกูบดิของขอแขวนฝักบวั

 รสํูาหรับตดิหวัฝักบวั
ดา้นบน

ดา้นลา่ง

* ขอแขวนฝักบวัจะหลดุลงมาไดง้า่ยหาก
  ลกูบดิคลาย

 ตดิตงัตวัยดึรางทงับนและ
ลา่งพรอ้มกบัขอเกยีวฝักบวั
ยดึตวัลา่งใหแ้น่นกบัผนัง
หอ้งนําดว้ยสกรหูนงึตวั 
(ใหแ้น่ใจวา่สกรเูสยีบเขา้กบั
ผนังแลว้)

ราวเลอืน

กรฟู

สกรู
บาก

 ครอบฝาตวัยดึราวทงัดา้นบน
และดา้นลา่ง

ฝาครอบตวัยดึราว
ดา้นบน

ฝาครอบตวัยดึราว
ดา้นลา่ง

 ปรับขอแขวนฝักบวัในระดบัที
ตอ้งการและแขวนหวัฝักบวั
ตามทแีสดงไวใ้นแผนภาพ
ดา้นลา่ง

หวัฝักบวั

ขอแขวนฝักบวั

ขนัสกรใูหแ้น่นหาก
หวัฝักบวัเคลอืนลง
ดา้นลา่ง

 ตดิตงัตวัยดึราวใหค้วามสงู
ของหวัฝักบวัไมส่งูกวา่สว่น
บนสดุของตวัเครอืง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระดบัผนังตอ้ง
เป็นระดบัเดยีวกนักบัตําแหน่งการ
ตดิตวัยดึราว หากระดบัผนังไมใ่ช่
ระดบัเดยีวกนักรณุาใชล้กูปนู (ไม่
รวมอยูใ่นชดุดว้ย) ในการแกไ้ข

Safe

+-
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

U-Memory 

ตวัยดึราวดา้นบน

หวัฝักบวั

ตวัยดึราวดา้นลา่ง

 ดนัฝาครอบตวัยดึราง 
(ในทศิทางการถอด) ทดีา้น
หลงัของขอบผนังโดยใช ้
เครอืงมอืทเีหมาะสมในการ
ถอดออกจากทยีดึราง

ฝาครอบตวั
ยดึราว

ทยีดึราง

 ตดิตงัตวัยดึราวดา้นบนผนัง
แตไ่มส่งูกวา่สว่นบนสดุของ
ตวัเครอืง
ขนัตวัยดึราวดา้นบนใหแ้น่น
ดว้ยสกร ู1

สกรู

ตวัยดึราวดา้นบน

 เตรยีมขอแขวนฝักบวัและราว
เลอืน ถอดลกูบดิของขอ
แขวนฝักบวัออกโดยการหมนุ
ลกูบดิดงักลา่ว (ทวนเข็ม
นาฬกิา) แลว้จงึตดิตงัชนิ
สว่นตา่งๆ ตามลําดบั
หมายเลข ,  และ  

ราวเลอืน

ขอแขวนฝักบวั

ลกูบดิของขอ
แขวนฝักบวั

การตรวจสอบการทาํงาน
1. • กอ่นเปิดสวติช ์ใหต้รวจเชค็สายไฟใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น                                    

• เปิดสวติชเ์บรกเกอรแ์ละสวติชเ์ปิด-ปิดการทํางาน
• ปรับปุ่ ม ELB ของเครอืงไปทตํีาแหน่ง “ON” (ดนัปุ่ มขนึ)
• กดปุ่ ม ELB เพอืตรวจสอบการทํางาน
• ถอืเป็นเรอืงปกต ิหาก ELB จะหมนุไปอยูท่ตํีาแหน่ง “ปิด” (คนัโยกตงัคา่ ELB เลอืนลง) ดนัคนัโยกตงั

คา่ ELB ขนึเพอืเปิดเครอืงใหมอ่กีครัง
• ตรวจสอบ ELB ทตีดิตงัมากบัเครอืง (เดอืนละ 1 ครัง) เพอืหลกีเลยีงอนัตรายทเีกดิขนึกบัผูใ้ช ้เชน่ 

ความเสยีหายทเีกดิขนึตอ่ทรัพยส์นิ การบาดเจ็บสาหสั หรอืการเสยีชวีติ

   คําเตือน
ถา้แกนสวติชน์ริภยั ELB ไมส่ามารถรเีซ็ตไดแ้มจ้ะดนัแกนสวติชข์นึหรอืถา้แกน สวติช์
เลอืนลงขณะเครอืงทาํงาน โปรดหยดุใชเ้ครอืงและตดิตอ่ตวัแทนจาํหนา่ยทไีดร้บั
อนญุาตทนัท ีเพอืป้องกนัอนัตรายไมใ่หเ้กดิกบัผูใ้ช ้เชน่ ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิการ
บาดเจ็บสาหสัหรอืถงึแกค่วามตาย หา้มตดิแกนสวติชน์ริภยั ELB ดว้ยเทปกาวจนแนน่
มาก

ปุ่ มทดสอบสวติช์
นริภยั ELB

แกนสวติชน์ริภยั 
ELB

Safe

U-Memory

__ +
U-Mode Set

1 2 3

U-Memory

ดนัขนึ

2. • เปิดวาลว์นําหลกั
• หมนุปุ่ มปรับปรมิาณนําบดิควบคมุปรมิาณนําโดยหมนุตามเข็มนาฬกิา
• ตรวจสอบวา่ มนํีารัวไหลจากทอ่นําหรอืไม่

3. • กดปุ่ มเปิด-ปิด 1 ครัง แผง LCD (DH-4UD1 & DH-3UD1) หรอืสญัญาณไฟ ELB (DH-4US1 & DH-3US1) จะแสดงและนําเรมิไหลออก
จากหวัฝักบวั

• ปรับอณุหภมูขิองนํา

4. • ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ วธิกีารใชง้าน และการปรับอตัราการไหลของนํา ในหนา้ TH6 & TH9
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