Operating and Installation Instructions
Electric Home Shower (Household Use)
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Thank you for purchasing the Panasonic Electric Home Shower.

For optimum performance and safety, please carefully read
this Operating and Installation Instructions and keep this
documentation in a safe place for future reference.
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This appliance is intended for household use only.
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BEFORE USING ELECTRIC HOME SHOWER
SAFETY PRECAUTIONS

To be followed absolutely

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.

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 fix the ELB Reset Lever forcibly with tape, etc.
● Do not insert finger 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.
• Parts for other models will not fit to this model and may cause hazardous
condition to user.
Shower Head

Shower Hose

● Do not spray water to the Unit, nor put wet towels on it to avoid from
coming into contact with any live parts etc., in order to prevent smoke
emission, ignition, fire and electric shock hazards.
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● 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 / fire / 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 flow 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.
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CAUTION
● Never use benzene, thinner, bleaching agent, etc. for cleaning purpose to avoid smoke
emission, ignition, fire and electric shock hazards.

THINNER

● 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
flow 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.

O Ring

O

OSE

PE

N

C

L

Filter
Unit

English

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

Included Items:

Shower Head Packing

Shower Head (1 set)

x2

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)

x6
Installation Packing

x2

Wall Plug (6 pcs)

x6

Rubber Packing (2 pcs)

Screws (6 pcs)

PARTS IDENTIFICATION
ON/OFF DP (Double Pole) Switch
Parts not included

Earth

Miniature Circuit Breaker (MCB)

Back Plate

Upper Rail Holder

Water Volume Knob

Front Plate

Shower Head
Safe

Sliding Rail
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U-Memory

1

Shower Hanger Knob

2
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Push On-Off Button

Lower Rail Holder

Filter Knob

View from the bottom
Filter Body Assembly

ELB Reset Lever ELB Test Button

Parts not included
Water Inlet

Main Water Valve
Outlet
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Inlet

DESCRIPTION OF LCD DISPLAY & CONTROL PANEL
CONTROL PANEL
DH-4US1 & DH-3US1

LCD DISPLAY & CONTROL PANEL
DH-4UD1 & DH-3UD1
Hot and Cool
Indicator

Hot
Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

Selected U-Mode Indicator
Safe Indicator

Temperature
Indicator

ELB

Max

U-Memory Set

U-Memory 123

U-Mode Button

+

__

Minus Button

2

Power Control
Knob

Plus Button
Off Indicator

Off

High

High Indicator

Set Button

U-Memory
1

Power Display Bar
Clock

Set

U-Mode

ELB Lamp

3

U-Memory Set
Button

Power Control

U-Mode (DH-4UD1 & DH-3UD1)
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.
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1. U-Mode works to provide different after-shower experience depending on the individual.

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.
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HOW TO USE ELECTRIC HOME SHOWER
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.
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.

ELB: ON condition

ELB: OFF condition

5. Press the Push On-Off Button.
a) Water will flow 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 flow, press the Push On-Off Button again.
d) This Lever control both water and electricity supply to the set.

CAUTION

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

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.

Shower Select Lever

Wide Shower
Normal Shower
Spot Shower

Note:
When stop the water flow 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.

7. Shower Head can be set at various positions.
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.
(a)

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

(b)

(c)
ELB

Off

High
Power Control
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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.
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 flow 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.
Figure 1
FILTER

CLEANING

Press U-Mode
Button

Hot
Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool

Cool

U-Memory

U-Memory
Hot

Press U-Mode
Button

Press U-Mode
Button
U-Memory

Hot and Cool
Indicator
Cool

Selected U-Mode
Indicator
WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Memory

Display Indication
rmCoolHo
p DownC

Cool Down
Mode
Cool

W

WarmC
Up Do

Hot & Cool
Mode

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Mode function setup:

Warm Up
Mode

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

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

Menu

Press U-Mode
Button

Safe

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).
f)

Safe
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9. U-Mode setting.
__
+
DH-4UD1 & DH-3UD1
a) There are three types of U-Mode.
Set
U-Mode
i.
Cool Down Mode
U-Memory
ii.
Warm Up Mode
2
3
1
iii. Hot & Cool
b) U-Mode operation will start by
Control Panel
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 flash (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 flash
again.

Hot

< illuminate >

Setting
Temperature

< flash >

Time

< illuminate >

< flash >

oolHot &
ownCool

< illuminate >

oolHot &
ownCool

< flash >

Temperature

Time

Temperature

Time

Default

Option [1]

Option [2]

Option [3]

-2 °C

-3 °C

-4 °C

PO
**Power Off

Default

Option [1]

Option [2]

Option [3]

20 s

10 s

40 s

60 s

Default

Option [1]

Option [2]

2 °C

3 °C

4 °C

Default

Option [1]

Option [2]

Option [3]

20 s

10 s

40 s

60 s

Default

Option [1]

Option [2]

Option [3]

-4 °C

-3 °C

-2 °C

PO
**Power Off

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

Entering U-Mode
setting.

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

LCD Display

Remarks

Now in "Cool
Down" U Mode
Cool

Safe

U-Memory

Press - or + button
to set temperature.
Press Set button to
confirm.

Temperature
Setting.

Timer indication
"20" will flash.
Cool

Other U-Mode

Press U-Mode button.

Warm Up

1 time.

Hot & Cool

2 times.

U-Mode

Timer

Cool Down

20

Warm Up

20

Hot & Cool

H: 40; C:30
(Alternately)

WarmCoolHot &
Up DownCool

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Memory

Timer Setting.

Press - or + button
to set timer.
Press Set button to
confirm.

Enter U-Mode
function.

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

Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool

The timer indication will continue to flash during
selection.

Safe

The display will become as default after confirm the
timer setting.

U-Memory

Cool

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

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Memory

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
U-Memory
Data Record.

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

LCD Display
Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

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

Off

U-Memory 1

U-Memory
Data Recall.

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

Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool

U-Memory number will flash.

Safe

U-Memory 1

U-Memory
Data Erase.

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

Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool
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 flash.
ii.
Press + or - button to set the time.
iii. Press Set button to confirm new time setting. The new time indication will illuminate.
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WATER FLOW RATE ADJUSTMENT
1. How to adjust to maximum water flow 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 flow rate).
Note:

1.
2.

Pay attention to shower temperature when reducing the volume of water.
The shower temperature will become very hot if the water flow rate is too low.
Water Volume Knob is at maximum position at this stage (refer Step 4).
Please adjust it to suitable flow rate using the Water Volume Knob by turning it anticlockwise.
Water Volume Knob
Push On-Off Button

Shower Select Lever
Safe

U-Memory

+

__

Set

U-Mode
U-Memory
1

2

Water Volume Knob

3

Wide Shower
FILTER

CLEANING

H = 35 cm ~ 45 cm

Main Water Valve

Normal Shower
Waist Height
Spot Shower
Figure 1

Figure 2

Floor
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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 fixed 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.

Turn Water Volume Knob clockwise if it is blocking the Filter Knob.
Turn the Filter Knob anticlockwise and pull it out.
1

Water Volume Knob
Main Water Valve

2

3

Filter Knob
FILTER

CLEANING

EN9

Clean the Filter Unit.
O Ring

EN

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

CAUTION

Filter Unit

C

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 flashing at
display for DH-4UD1 and
DH-3UD1 models.

Water is not drawn normally.

No hot water comes out from
the outlet (no electric supply
to the Unit).

1.

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

1.

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

2.
1.
2.

Make sure the Push On-Off is at “On” position.
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).
Make sure to switch On the ON/OFF DP (double pole) Switch.
Make sure to switch On the Miniature Circuit Breaker (MCB).

3.
4.
1.

No water flows out from the
Shower Head at all.

2.

Water not hot enough.

1.

Check the Main Water Valve. Turn “On” the Main Water Valve if it is closed (refer HOW TO
USE at page EN6).
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.
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 flow.
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 flashing at
Temperature Indication display), do not use the Unit and contact your authorized dealer immediately.

SPECIFICATIONS
Model No.

DH-4UD1

DH-4US1

Voltage
Power Consumption
Electric Temperature
Control
Electric Power Control

4800 W
Inlet Water Temp. PO
(Off), 32 °C - 45 °C
-

Min. Water Pressure

EN10

3800 W
-

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

-

Inlet Water Temp. (Off),
4800 W

-

Inlet Water Temp. (Off),
3800 W

380 kPa / 3.87 kgf/cm² / 55 psi

Dimension
Weight

DH-3US1

9.8 kPa / 0.1 kgf/cm² / 1.42 psi

Max. Water Pressure

Outlet System

DH-3UD1
220 V a.c. 50 Hz

385 (H) mm x 210 (W) mm x 78 (D) mm
2.0 kg

1.6 kg

1.9 kg

Single Point System (Open Outlet)

1.5 kg

HOW TO INSTALL ELECTRIC HOME SHOWER

WARNING
● Proper size of Flexible Cord and electric wiring must be installed to avoid smoke emission and fire 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 fixed wiring. This switch must
be clearly identifiable but out of reach of a person using a fixed 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 filtered and allows
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 fire. 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.

Safe

U-Memory

-

+

U-Mode

Set

U-Memory

1

2

3

Water
Volume
Knob
Water Outlet Water Inlet

CAUTION
● Flexible Cord must enter the Unit thru designated point only (do not make additional holes).
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BEFORE INSTALLATION
1.

Make sure water flow 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
2.0 m

•

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

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.
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HOW TO INSTALL

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

JET PUMP
ELB

Safe

U-Memory

-

+

High

Off

U-Mode

Set

U-Memory
Power
Control
1

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 floor.

2

Figure 1

3

1.5 m ~
1.7 m

Figure 2

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

Front Plate

Lift up

Screw

DH-4US1 & DH-3US1
Note:
Make sure the Power Control Knob is
Power Control Knob attached to Front Plate.
at “Off” condition.
Lift up
Remove the Screw at the bottom of
Front Plate
the Unit.
Lift up the Power Control Knob to
make it free (Power Control Knob is
Screw
attached to “VR Shaft” inside the Unit).
Power Control Knob
Power Control Knob
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.
ELB

Off

High

Power Control

25 mm

113 mm
Wall
354.5 mm

3. How to fix Electric Home Shower.
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.

Screw

Wall

Ø6 mm

Wall Plug

Screw

250 mm
minimum

170 mm

250 mm
minimum

Figure 1

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
EN12

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

• 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

Wall

Screw

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

Back
Plate

Wall

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

Wall Plug

4. Electric wiring.

WARNING

Proper size of Flexible Cord and electric wiring must be installed to
avoid smoke emission and fire 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 fixed wiring.
This switch must be clearly identifiable but out of reach of a person
using a fixed bath or shower.

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

Unscrew the Cord Holder and fix 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.
Ground
Point

)OH[LEOH&RUGPPtFRUH
Cord
Holder
PP

ON/OFF DP
(double pole) Switch

Flexible Cord
L = 205 mm
(approximately)

Miniature Circuit
Breaker (MCB)

English

Earth

1ڞP

L N
(/%7HUPLQDO
13 mm

%DWK5RRP

60 mm

L
N
13 mm

80 mm

Connect wires in correct polarity (L,N).
• 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 deflects greatly, the polarity of the Power Supply terminal is ‘L’.

Flexible
Cord

Main Power Board

Earth

Power-Supply
Terminals

Earth Rod.

WARNING

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

• The Unit must be earthed.
• Earth Rod fixing 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.
Burying tool
Earth Rod
Ground
Surface

(Bevel Style)
70 cm at least
70 cm at least

Connection

(Parallel Style)

Connection

70 cm at least

About 2 m

About 2 m
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5. Piping installation procedure.
Place Rubber Packing between Filter Body Assembly and Flexible Pipe.
Do not use Piping Tape. Tighten it by Spanner firmly.
Place Rubber Packing between Filter Body Assembly and Main Body.
Do not use Piping Tape. Tighten it by hand firmly.
Place Rubber Packing between Shower Hose and Main Body.
Do not use Piping Tape. Tighten it by hand firmly.
Place Rubber Packing between Shower Hose and Shower Head.
Do not use Piping Tape. Tighten it by hand firmly.
The Filter Body Assembly should be placed in the front direction of the Unit.

Shower
Head

Main Body
Thread End

Rubber
Packing
Filter Body
Assembly

Shower Hose

WARNING

Parts not included

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.

Use flexible pipe
minimum length 150 mm

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

Safe

U-Memory

-

+

U-Mode

Set

U-Memory

1

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.

2

3

Water
Volume Knob

Water Outlet

6. How to fix the Front Plate.
DH-4UD1 & DH-3UD1
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 fixing the
Front Plate.

Water Inlet

Front Plate
Back
Plate
Press
-

-

+

U-Mode

2

+

U-Mode

Set

-

Set

1

3

2

+

U-Mode

U-Memory

U-Memory

1

Set

U-Memory
3

1

2

3

Screw

DH-4US1 & DH-3US1
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
Power Control
illustrated.
Knob
Push in the Power Control Knob until it is fully insert <Power
and Step
is not done accordingly>.
Control Knob cannot be inserted if Step
Fix the Screw at the bottom of the Unit.
ELB

Off

High

Power Control

"D-Cut" Position
Back Plate

Front Plate

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

ELB

Off

Off

High

Power Control

Back
Plate

High

Power Control

ELB

Press
Off

High

Power Control

Screw

7.

Shower Hanger installation.
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
fixing position. If the wall is not
at the same level, please use
spacer (not included) to fix the
accessory.

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

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

Upper Rail Holder
Sliding Rail
Rail Holder

Upper Rail Holder
Shower Head

Shower Hanger
Knob
Shower
Hanger

Safe

U-Memory

-

Rail Holder
Cover

+

U-Mode

Set

U-Memory

1

2

3

Screw

Lower Rail Holder

Tighten the Shower
Hanger with Shower
Hanger Knob.
Shower Hanger
Sliding Rail
Shower Hanger Knob

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

Upper Rail Holder
Cover

Shower Head

Shower Hanger
Sliding Rail
Groove

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

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

English

Hole to fix
Top Shower Head

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)

Screw

Notch

Lower Rail Holder
Cover

Tighten the Screw
if Shower Head
moves downward.

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 figure 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

Safe

U-Memory

+

__

Set

U-Mode
U-Memory
1

2

3

Push

ELB
ELB
Reset Lever Test Button

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 fix the ELB Reset Lever forcibly with tape, etc.
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 flowing 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.

EN15

ก่อนใชง้ านเครืองทํานําอุน
่
ข้อควรระว ังเพือความปลอดภ ัย

ควรทําตามอย่างเคร่งคร ัด

ก่อนเริมทํางาน โปรดอ่าน “ข้อควรระว ังเพือความปลอดภ ัย” อย่างระม ัดระว ัง
ิ จงปฏิบ ัติตามคําแนะนํา
เพือป้องก ันมิให้เป็นอ ันตรายแก่ต ัวเอง ต ัวผูอ
้ นและก่
ื
อความเสียหายแก่ทร ัพย์สน

■

ั
การทํางานอย่างไม่ถก
ู ต้องเพราะไม่ปฏิบ ัติตามคําสงจะก่
ออ ันตรายหรือเสียหายขึนได้ความร้ายแรงได้ถก
ู จ ัดไว้เป็นประเภทด ังนี

คําเตือน
■

เครืองหมายนีเตือน
ถึงความตายหรือ
ร่างกายบาดเจ็บ
สาห ัส

ระว ัง

ั
สญล
ักษณ์นเตื
ี อนการบาด
้ รือ
เจ็บทีเกิดขึนต่อผูใ้ ชห
ความเสียหายทีเกิดขึนต่อ
ิ
ทร ัพย์สน

คําแนะนําทีต้องปฏิบ ัติตามทีถูกจ ัดเป็นประเภทโดยเครืองหมายต่อไปนี
ั
สญล
ักษณ์น ี (พืนสีขาว) แสดงการกระทําทีถูกห้าม

ั
สญล
ักษณ์น ี (พืนสีดา
ํ ) แสดงการกระทําทีต้อง ทํา

คําเตือน
์ ริ ภ ัย ELB ไม่สามารถรีเซ็ ตได้แม้จะด ันแกนสวิตชข
์ นหรื
● ถ้าแกนสวิตชน
ึ
อถ้าแกน สวิตชเ์ ลือนลงขณะเครืองทํางาน โปรดหยุดใช ้
ิ การ
เครืองและติดต่อต ัวแทนจําหน่ายทีได้ร ับอนุญาตท ันที เพือป้องก ันอ ันตรายไม่ให้เกิดก ับผูใ้ ช ้ เช่น ความเสียหายต่อทร ัพย์สน
์ ริ ภ ัย ELB ด้วยเทปกาวจนแน่นมาก
บาดเจ็บสาห ัสหรือถึงแก่ความตาย ห้ามติดแกนสวิตชน
● ห้ามแหย่นวหรื
ิ
อใส่ว ัตถุอนใดเข้
ื
าไปในเครืองทํานําอุน
่ ไฟฟ้าเพือหลีกเลียงอ ันตรายทีเกิดขึนก ับร่างกายและอ ันตรายจากไฟฟ้า
ล ัดวงจร
ื
อจากชินส่วนทีเป็นของแท้
● ห้ามแทนทีชินส่วนของเครืองด้วยอะไหล่อนใดนอกเหนื
• ชินส่วนของรุน
่ อืนๆ จะไม่สามารถเข ้ากันได ้พอดีกบ
ั รุน
่ นีและอาจก่อให ้เกิดสภาวะทีเป็ นอันตราย
ต่อผู ้ใช ้
หัวฝั กบัว

● ห้ามฉีดนําใส่เครืองทํานําอุน
่ หรือห้ามวางผ้าเช็ ดต ัวทีเปี ยกชืนบนต ัวเครือง หลีกเลียง
ั ัสก ับร่างกายส่วนใดๆ ก็ตาม เป็นต้น เพือทีจะป้องก ันอ ันตรายทีเกิดขึนจากการ
การสมผ
เกิดคว ันไฟ การติดไฟ ไฟไหม้และไฟฟ้าล ัดวงจร

สายฝั กบัว

Safe

Safe

U-Memory

U-Memory

-

-

+

U-Mode

Set

้ ป
ํ หร ับการจ่ายนําเพือบริโภค
● ไม่ควรใชอ
ุ กรณ์นส
ี า

2

+

U-Mode

Set

U-Memory

U-Memory

1

3

1

2

3

● เครืองทํานําอุน
่ ไฟฟ้าจะต้องมีการติดตงสายดิ
ั
น
• การติดตังสายดินเพือป้ องกันไฟฟ้ าดูด ไฟฟ้ าลัดวงจร
● หยุดใชเ้ ครืองเมือเกิดความผิดปกติ / ข้อบกพร่อง และ “ปิ ด” ต ัวต ัดวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก (MCB)
(ความเสียงจากคว ันไฟ / ไฟไหม้ / ไฟฟ้าช็ อต / นําร้อนลวก)
ตัวอย่างของความผิดปกติ / ข ้อบกพร่อง
• แกนสวิตช์นริ ภัย ELB ไม่สามารถรีเซ็ตได ้ โปรดดู 3. การตรวจสอบการทํางาน ทีหน ้า TH15
• มีการตรวจจับกลินไหม ้หรือควันไฟได ้ในระหว่างการทํางาน
• แผ่นฝาครอบ / แผ่นหลังบิดเบียวผิดรูปหรือร ้อนผิดปกติ
• อุณหภูมข
ิ องนํ าทีไหลออกมาจะร ้อนมากเป็ นพิเศษและไม่สามารถควบคุมได ้โดยใช ้ปุ่ ม - และ + ทีแผงควบคุม
→ ติดต่อตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของท่านทันทีเพือการดูแลรักษา / ซ่อมแซม
● ปิ ดเครืองต ัดวงจรไฟฟ้าก่อนตรวจเช็ คใดๆเพือป้องก ันอ ันตรายจากไฟฟ้าล ัดวงจร
ั ัสเครืองทํานําอุน
์ ัดกระแสไฟเข้าเครืองเพือป้องก ันเครืองเสียหาย
● ในกรณีทเกิ
ี ดพายุ ฟ้าร้อง อย่าใชง้ านหรือสมผ
่ ให้ปิดสวิตชต
ิ การบาดเจ็บสาห ัส
● ตรวจสอบ ELB ในเครือง (เดือนละครง)
ั เพือป้องก ันอ ันตรายไม่ให้เกิดก ับผูใ้ ช ้ เช่น ความเสียหายต่อทร ัพย์สน
หรือถึงแก่ความตาย โปรดดู 3. การตรวจสอบการทํางาน ทีหน้า TH15
● ทุกครงที
ั ‘เปิ ด’ เครืองทํานําอุน
่ ให้ตรวจสอบอุณหภูมก
ิ อ
่ นอาบนําด้วยมือเปล่า
้ ก
● ผูเ้ กียวข้องจะต้องคอยระว ังเรืองอุณหภูมข
ิ องนําฝักบ ัวให้ดห
ี ากผูใ้ ชฝ
ั บ ัวเป็นเด็ก คนชรา
คนป่วยและ ผูพ
้ ก
ิ ารทางร่างกายและบกพร่องทางจิตใจให้ตรวจสอบอุณหภูมก
ิ อ
่ นอาบนําด้วยมือเปล่า
● ให้ความสนใจก ับอุณหภูมข
ิ องฝักบ ัวเมือลดปริมาณนํา
• อัตราการไหลของนํ าจะลดลงและอุณหภูมข
ิ องนํ าอาจจะร ้อนจัด
● ผลิตภ ัณฑ์นมิ
ี ได้ผลิตขึนเพือใชง้ านโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ทีมีขอ
้ บกพร่องทางด้านร่างกายประสาท
ั ัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู ้ เว้นแต่จะได้ร ับการกําก ับดูแลหรือคําแนะนําเกียวก ับ
สมผ
้ ลิตภ ัณฑ์นจากบุ
การใชผ
ี
คคลทีเป็นผูร้ ับผิดชอบความปลอดภ ัยของพวกเขา เด็กควรได้ร ับการดูแลเพือให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่
ได้เล่นก ับผลิตภ ัณฑ์น ี

TH2

ระว ัง
้ ําม ันเบนซิน ทินเนอร์ สารฟอกขาว เป็นต้น เพือว ัตถุประสงค์ในการทําความสะอาดเพือหลีกเลียง
● ห้ามใชน
อ ันตรายทีเกิดขึนจากการเกิดคว ันไฟ การติดไฟ ไฟไหม้และไฟฟ้าล ัดวงจร
้ ําสกปรกเช่นนนอาจส่
● หลีกเลียงการใชน
ั
งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของเครืองทําความ
ร้อนและส่วนประกอบอืน ๆ
้ อ
● ห้ามใชม
ื ผ้าเช็ ดต ัว ปิ ดฝักบ ัวเพือข ัดขวางไม่ให้นําไหลออกมาหรือบิดพ ับสายยางฝักบ ัว
อ ัตราการไหลของนําจะลดลงและอุณหภูมข
ิ องนําอาจจะร้อนจ ัด

THINNER

● เพือหลีกเลียงอ ันตรายทีอาจเกิดขึนจากการรีเซ็ ตต ัวของเครืองต ัดกระแสไฟโดยไม่ตงใจเครื
ั
องต ัดกระแสไฟฟ้าไม่สามารถถูก
จ่ายจากสวิชต์ภายนอกได้ เช่น ต ัวตงเวลา
ั
หรือ เชือมต่อก ับวงจรเปิ ด-ปิ ดแบบอ ัตโนม ัติ

OSE

PE

N

C

L

● กดปุ่มเปิ ด-ปิ ดแบบกดก่อนและหล ังการอาบนําแต่ละครงั
• กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกดเท่านัน
• อย่าดึง
• อย่าหมุนเปิ ดและปิ ดวาล์วนํ าหลักในการใช ้งานเพือหลีกเลียงความเสียหาย

วงแหวนรูปโอ

O

● ต้องให้แน่ใจว่า วงแหวนรูปโอ ไม่ถก
ู ถอดออกและปลอดจากสิงกีดขวางอืนๆเพือไม่ให้เกิดนํารวั

ชุดกรอง
นํ า

ภาษาไทย

TH3

อุปกรณ์เสริม
บรรจุภ ัณฑ์

รวมรายการ

บรรจุภณ
ั ฑ์หวั ฝั กบัว

หัวฝั กบัว (1 ชิน)

x2

บรรจุภณ
ั ฑ์ทแขวนฝั
ี
กบัว

สายฝั กบัว (1 ชิน)

ตัวยึดราวด ้านล่าง (2 ชิน)

ชุดราวแขวนฝั กบัว (1 ชิน)

บรรจุภณ
ั ฑ์ชด
ุ วาล์วปรับ
แรงดันนํ าและตัวกรอง

ชุดวาล์วปรับแรงดันนํ าเข ้า (1 ชิน)

ปะเก็นยาง (1 ตัว)

เอกสารข ้อควรระวังในการประกอบชุด
วาล์วปรับแรงดันนํ า (1 ชุด)

รางเลือน

รางเลือน (1 ตัว)

x6
การติดตังการบรรจุ

x2

พุกยึดผนัง (6 ตัว)

x6

ปะเก็นยาง (2 ตัว)

สกรู (6 ตัว)

่ นประกอบต่างๆ
สว
สวิตช์ เปิ ด/ปิ ด การทํางาน
สายดิน

อุปกรณ์แยกซือ

เบรคเกอร์ (สะพานไฟ)

แผ่นหลัง

ตัวยึดราวด ้านบน

แผ่นหน ้า

ปุ่ มปรับปริมาณนํ า

หัวฝั กบัว
Safe

ราวเลือน

U-Memory

-

ขอแขวนฝั กบัว

+

U-Mode

Set

FILTER
CLEANING

U-Memory

1

ลูกบิดของขอแขวนฝั กบัว

2

3

ปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกด

ตัวยึดราวด ้านล่าง

ปุ่ มกรองนํ า

รูปด ้านล่าง
แกนสวิตช์นริ ภัย
ELB

ปุ่ มทดสอบสวิตช์นริ ภัย
ELB

ชุดวาล์วปรับแรงดันนํ าเข ้า

อุปกรณ์แยกซือ
ทางเข ้า

วาล์วนํ าหลัก
ทางออก

TH4

ทางเข ้า

คําอธิบายของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD & แผงควบคุม
แผงควบคุม
DH-4US1 & DH-3US1

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD & แผงควบคุม
DH-4UD1 & DH-3UD1
ตัวชีบอกโหมด
Hot และ Cool

Hot
Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

ตัวเลือก U-Mode ทีใช ้
ตัวชีบอก Safe

ตัวชีบอก
อุณหภูม ิ

ELB

Max

ชุด U-Memory

U-Memory 123

ปุ่ ม U-Mode

+

__

ปุ่ มลดอุณหภูม ิ

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

ปุ่ มเพิมอุณหภูม ิ

Set

U-Mode

สัญญาณไฟ
ELB

แถบแสดงพลังงาน
ิ
นาฬกา

ปิ ด

Off

High

ปุ่ ม Set

อุณหภูมส
ิ งู สุด

U-Memory
1

2

3

ปุ่ มชุด
U-Memory

Power Control

U-Mode (DH-4UD1 & DH-3UD1)
1. U-Mode ทํางานเพือมอบประสบการณ์หลังการอาบนํ าทีแตกต่างกันไปขึนอยูก
่ บ
ั แต่ละบุคคล
2. U-Mode มีสามโหมด
a) Cool Down
•
ผู ้ใช ้รู ้สึกสดชืนหลังอาบนํ า
•
อุณหภูมริ า่ งกายเย็นลงหลังอาบนํ า
b) Warm Up
่ สบายหลังอาบนํ า
•
ผู ้ใช ้รู ้สึกอุน
•
อุณหภูมข
ิ องร่างกายจะอุน
่ ขึนเล็กน ้อยหลังอาบนํ า
c) Hot & Cool
•
การเปลียนการอาบนํ าร ้อนเป็ นอาบนํ าเย็นมีผลทําให ้หลอดเลือดขยายตัว / หดตัวเร็วขึน ทําให ้เลือดไหลเวียนได ้ดีขน
ึ
•
ผู ้ใช ้รู ้สึกผ่อนคลายและสดชืนหลังอาบนํ า
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล

ระวัง
้ ง
ั U-Mode ท ันที หากรูส
ึ ไม่สบายขณะใชง้ าน
โปรดหยุดใชฟ
ั ก์ชน
้ ก

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

ภาษาไทย

ั โปรดดูทหน
ี ้า TH7
หมายเหตุ: สําหรับวิธใี ช ้ฟั งก์ชน

ั ด ้านล่าง:
1. U-Memory อนุญาตให ้ผู ้ใช ้เก็บข ้อมูลหนึงชุดรวมกันจากฟั งก์ชน
ั U-Mode
a) ฟั งก์ชน
b) อุณหภูมน
ิ ํ าทีอาบ
2. U-Memory มีชด
ุ ข ้อมูลทีแตกต่างกันสามชุดทีสามารถบันทึกได ้ (ปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3])

ั โปรดดูทหน
หมายเหตุ: สําหรับวิธใี ช ้ฟั งก์ชน
ี ้า TH8

TH5

วิธใี ชง้ านเครืองทํานําอุน
่
วิธก
ี ารใชง้ าน
1. เปิ ดวาล์วนํ าหลัก
2. เปิ ดสวิตช์เบรกเกอร์และสวิตช์เปิ ด-ปิ ดการทํางาน
3. ดันแกนสวิตช์นริ ภัย ELB ขึน
ิ
4. หมุนลูกบิดปรับระดับนํ าตามเข็มนาฬกา
ิ
• การหมุนลูกบิดปรับระดับนํ าตามเข็มนาฬกาจะเพิ
มระดับนํ าและ
ลดอุณหภูมข
ิ องนํ า
ิ
• การหมุนลูกบิดปรับระดับนํ าทวนเข็มนาฬกาจะลดระดั
บนํ าและ
เพิมอุณหภูมข
ิ องนํ า

ELB: ON

ELB: OFF

5. กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกด
a) นํ าจะไหลออกจากหัวฝั กบัว
b) ในเวลาเดียวกัน
DH-4UD1 & DH-3UD1 - แสดงผล LCD ส่องสว่างและแสดงตัวชีบอกอุณหภูม,ิ
ิ
นาฬกาและตั
วชีบอกหัวฝั กบัว
(เมือเปิ ดเครืองอยู่ อุณหภูมจ
ิ ะเปลียนเป็ น 38 °องศาเซลเซียส)
DH-4US1 & DH-3US1 - ไฟ ELB จะสว่างขึน
c) เพือหยุดการไหลของนํ ากดปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกดอีกครัง
d) ปุ่ มนีจะควบคุมทังการจ่ายนํ าและการจ่ายไฟฟ้ าไปยังตัวเครือง

ระวัง

กดเฉพาะตรงกลางปุ่ ม
กดเปิ ด-ปิ ดเท่านัน

กดปุ่มเปิ ด-ปิ ดแบบกดก่อนและหล ังการอาบนําแต่ละครงั
กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกดเท่านัน อย่าดึง
อย่าหมุนเปิ ดและปิ ดวาล์วนํ าหลักในการงานเพือหลีกเลียงความเสียหาย

6. เลือกการกระจายนํ าแบบทีต ้องการโดยหมุนปุ่ มทีหัวฝั กบัว

ปุ่ มเลือกการกระจายนํา

สายนํ าแบบกระจายกว ้าง
สายนํ าแบบปกติ

หมายเหตุ:
ถ้าทําการปิ ดนําหรือปร ับเลือกการฉีด
นําเป็นแบบกระจายกว้างหรือเป็นแบบ
เฉพาะจุด อาจจะย ังคงมีนําหยดออก
จากห ัวฝักบ ัวต่อไปไม่เกิน 2 นาที
ซึงเป็นเรืองปกติเนืองจากนําบางส่วน
ย ังคงหลงเหลืออยูใ่ นห ัวฝักบ ัวไม่ถอ
ื ว่า
ผิดปกติแต่อย่างใด

สายนํ าแบบเฉพาะจุด

7. หัวฝั กบัวสามารถตังได ้หลายตําแหน่ง
a) คลายลูกบิดของขอแขวนฝั กบัวและปรับให ้สูงขึนหรือตําลง
ขันลูกบิดของขอแขวนฝั กบัวให ้แน่น
b) คลายลูกบิดของขอแขวนฝั กบัวและปรับขอแขวนฝั กบัวไปทางซ ้ายหรือขวา
ขันลูกบิดของขอแขวนฝั กบัวให ้แน่น
c) มุมของหัวฝั กบัวสามารถปรับได ้โดยการขยับหัวฝั กบัวขึนหรือลง

(a)

(b)

8. การตังอุณหภูม ิ
DH-4US1 & DH-3US1
a) อุณหภูมใิ นการอาบนํ าสามารถควบคุมได ้โดยการหมุนปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าไปยังตําแหน่งทีต ้องการ
ิ อุณหภูมใิ นการอาบนํ าจะสูงขึน ซึงจะสูงไปจนถึง
b) หากคุณหมุนลูกบิดควบคุมพลังงานตามเข็มนาฬกา
อุณหภูมส
ิ งู สุดที “High”
c) อุณหภูมใิ นการอาบนํ าจะเท่ากับอุณหภูมข
ิ องนํ าทีไหลเข ้าหากลูกบิดควบคุมพลังงานอยูใ่ นตําแหน่ง “Off”
d) ในกรณีทมี
ี การใช ้งานอย่างต่อเนืองโดยตังอุณหภูมส
ิ งู อุณหภูมข
ิ องนํ าจะเพิมขึนอาจทําให ้อุปกรณ์ควบคุมถูก
กระตุ ้นเป็ นการชัวคราวซึงจะส่งผลให ้อุณหภูมข
ิ องนํ าลดลง

(c)
ELB

Off

High
Power Control

TH6

การตังอุณหภูม ิ
DH-4UD1 & DH-3UD1
a) อุณหภูมใิ นการอาบนํ าสามารถควบคุมได ้ทีละน ้อยโดยการกดปุ่ ม - หรือ +
b) การกดปุ่ มข ้างต ้นแต่ละครังจะลดหรือเพิมอุณหภูม ิ 1 °องศาเซลเซียส
การกดปุ่ มข ้างต ้นอย่างต่อเนืองจะลดหรือเพิมอุณหภูมอ
ิ ย่างต่อเนือง
c) อุณหภูมต
ิ ําสุดทีสามารถปรับได ้ คือ 32 °องศาเซลเซียส
d) การกดปุ่ มข ้างต ้นต่ออีกจะเปลียนการแสดงผลไปเป็ น "PO" ซึงคือโหมดปิ ดเครือง
(อุณหภูมใิ นการอาบนํ าจะเท่ากับอุณหภูมข
ิ องนํ าทีไหลเข ้า)
e) อุณหภูมส
ิ งู สุดทีสามารถปรับได ้ คือ 45 °องศาเซลเซียส
f)
เมือคําว่า "MAX" ปรากฏขึนทีบริเวณทีแสดงพลังงานและจําเป็ นต ้องเปลียนเป็ นอุณหภูมท
ิ สู
ี งขึนให ้ลดการ
ิ
ไหลของนํ าโดยการหมุนลูกบิดปรับระดับนํ าทวนเข็มนาฬกาจนกระทั
งคําว่า "MAX" หายไป (อ ้างถึงรูปที 1)
g) ในกรณีทมี
ี การใช ้งานอย่างต่อเนืองโดยตังอุณหภูมส
ิ งู อุณหภูมข
ิ องนํ าจะเพิมขึนอาจทําให ้อุปกรณ์ควบคุมถูก
กระตุ ้นเป็ นการชัวคราวซึงจะส่งผลให ้อุณหภูมข
ิ องนํ าลดลง
9. การตังค่า U-Mode
__
กดปุ่ ม U-Mode
+
DH-4UD1 & DH-3UD1
a) U-Mode มีสามโหมด
Set
U-Mode
i.
โหมด Cool Down
U-Memory
ii.
โหมด Warm Up
2
3
1
iii. Hot & Cool
b) การทํางานของ U-Mode จะเริมโดยกดปุ่ ม U-Mode
Hot WarmCoolHot &
แผงควบคุม
Up DownCool
Cool
ทีแผงควบคุม
Safe
ั U-Mode จะแตกต่างกันไปเมือกดปุ่ ม U-Mode
c) ฟั งก์ชน
ต่อเนืองกัน (U-Mode Cool Down -> U-Mode Warm Up
-> U-Mode Hot & Cool)
ั U-Mode แล ้ว ไฟแสดงสถานะ Hot & Cool จะกระพริบ
d) หลังจากเลือกฟั งก์ชน
U-Memory
ั
(ประมาณ 3 วินาที) และตัวเลือก U-Mode ทีเลือกจะสว่างขึนตามฟั งก์ชน
U-Mode ทีเลือก
e) เมือกระบวนการ U-Mode เริมต ้น ไฟแสดงสถานะ Hot & Cool จะกระพริบอีกครัง

ปุ่ มปรับปริมาณนํา

FILTER

CLEANING

รูปที 1

Safe

Cool

f)

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Memory
Hot

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

กดปุ่ ม U-Mode

หมายเหตุ:
ในขณะทีกระบวนการ U-Mode กําลังทํางาน อุณหภูมท
ิ แสดงจะคงที
ี
ในขณะที
ั U-Mode ทีเลือก)
อุณหภูมอ
ิ าบนํ าจริงจะลดลงหรือเพิมขึน (ขึนอยูก
่ บ
ั ฟั งก์ชน

กดปุ่ ม U-Mode

กดปุ่ ม U-Mode
U-Memory

ตัวชีบอก Hot
และ Cool

ั U-Mode
มีตวั เลือกอืน ๆ สําหรับแต่ละฟั งก์ชน
ดูตารางด ้านล่างสําหรับรายละเอียด

Cool

ตัวเลือก U-Mode
ทีใช ้

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Memory

ั U-Mode :
ตังค่าฟั งก์ชน
เมนู

จอแสดงผล
rmCoolHo
p DownC

โหมด Cool
Down
Cool

W

โหมด
Warm Up

โหมด Hot
& Cool

Hot

อุณหภูม ิ

< กระพริบ >

เวลา

< สว่าง >

< กระพริบ >

oolHot &
ownCool

< สว่าง >

oolHot &
ownCool

< กระพริบ >

อุณหภูม ิ

เวลา

อุณหภูม ิ

เวลา

ตัวเลือก [1]

-2 °องศาเซลเซียส -3 °องศาเซลเซียส

ตัวเลือก [2]

ตัวเลือก [3]

-4 °องศาเซลเซียส

PO
** ปิ ด

ค่าเริมต ้น

ตัวเลือก [1]

ตัวเลือก [2]

ตัวเลือก [3]

20 วินาที

10 วินาที

40 วินาที

60 วินาที

ค่าเริมต ้น

ตัวเลือก [1]

ตัวเลือก [2]

2 °องศาเซลเซียส

3 °องศาเซลเซียส

4 °องศาเซลเซียส

ค่าเริมต ้น

ตัวเลือก [1]

ตัวเลือก [2]

ตัวเลือก [3]

20 วินาที

10 วินาที

40 วินาที

60 วินาที

ค่าเริมต ้น

ตัวเลือก [1]

ตัวเลือก [2]

ตัวเลือก [3]

-4 °องศาเซลเซียส

-3 °องศาเซลเซียส

-2 °องศาเซลเซียส

PO
** ปิ ด

ค่าเริมต ้น

ตัวเลือก [1]

ตัวเลือก [2]

Hot: 30 วินาที ;
Cool: 20 วินาที

Hot: 50 วินาที ;
Cool: 40 วินาที

Hot: 40 วินาที ;
Cool: 30 วินาที

ภาษาไทย

WarmC
Up Do

< สว่าง >

การตงค่
ั า
ค่าเริมต ้น
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g) U-Mode อุณหภูมแ
ิ ละการตังค่าตัวจับเวลา
ขนตอน
ั

ทํา
กดปุ่ ม Set ค ้างไว ้จน
กระทัง "-2" ปรากฏ
ขึนทีการแสดง
อุณหภูม ิ

่ ารตังค่า
เข ้าสูก
U-Mode

ั
ข้อสงเกต

จอ LCD
แสดงผลในโหมด
U-Mode
"Cool Down" U Mode
Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Memory

การตังอุณหภูม ิ

กดปุ่ ม - หรือ + เพือ
ตังอุณหภูม ิ
กดปุ่ ม Set เพือยืนยัน

ตัวแสดงเวลา "20"
จะกระพริบ
Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool

กดปุ่ ม U-Mode

Warm Up

1 ครัง

Hot & Cool

2 ครั้ง

U-Mode

เวลา

Cool Down

20

Warm Up

20

Hot & Cool

H: 40; C:30
(อัลเทอร์เนทีฟ)

Safe

U-Memory

การตังเวลา

กดปุ่ ม - หรือ + เพือ
ตังการตังค่าเวลา

Cool

ตัวแสดงตัวจับเวลาจะกระพริบต่อไประหว่างการเลือก

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

การแสดงผลจะกลายเป็ นค่าเริมต ้นหลังจากยืนยันการตัง
ค่าตัวจับเวลา

กดปุ่ ม Set เพือยืนยัน
U-Memory

่ ั งก์ชน
ั
เข ้าสูฟ
U-Mode

กดปุ่ ม U-Mode เพือ
ติดตาม U-Mode ที
ต ้องการ

Cool

U-Mode ทีเลือกพร ้อมการตังค่าอุณหภูมแ
ิ ละตัวจับเวลาใหม่
ปรากฏขึน

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

U-Memory

10. การตังค่า U-Memory
DH-4UD1 & DH-3UD1
ั U-Memory ได ้โดยการกดปุ่ ม U-Memory
a) สามารถเลือกฟั งก์ชน
b) U-Memory ช่วยให ้ผู ้ใช ้สามารถบันทึก กู ้คืนและลบข ้อมูลได ้ถึงสามหน่วยความจํา
ขนตอน
ั
บันทึกข ้อมูล
U-Memory

ทํา
กดปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3] ค ้างไว ้
จนกระทังหมายเลข U-Memory
กระพริบ

จอ LCD
Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe

ั
ข้อสงเกต
เมือหมายเลข U-Memory สว่างขึน
ข ้อมูลจะถูกบันทึก

Off

U-Memory 1

การเรียกคืน
ข ้อมูล
U-Memory

เลือกกดปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3]
อันใดอันหนึง

Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool

หมายเลข U-Memory จะกระพริบ

Safe

U-Memory 1

การลบข ้อมูล
U-Memory

กดปุ่ ม U-Memory [1 / 2 / 3] ค ้างไว ้
จนกระทังหมายเลข U-Memory หาย
ไป

Cool

WarmCoolHot &
Up DownCool
Safe
Off

U-Memory

11. การตังเวลา
DH-4UD1 & DH-3UD1
i.
กดปุ่ ม Set
ตัวระบุเวลาจะกระพริบ
ii.
กดปุ่ ม + หรือ - เพือตังเวลา
iii. กดปุ่ ม Set เพือยืนยันการตังเวลาทีตังขึนใหม่ ตัวระบุเวลาใหม่จะสว่างขึน
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หมายเลข U-Memory หายไป
(ตัวแสดงบนจอ LCD จะกระพริบก่อนที
หมายเลข U-Memory จะหายไป
ข ้อมูลจะถูกลบ)

การปร ับอ ัตราการไหลของนํา
ี ารปร ับอ ัตราการไหลของนําทีมากทีสุด
1. วิธก
ู ภาพที 1)
ขันตอนที 1 : กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกด และเลือกการอาบนํ าแบบกระจายกว ้างบนหัวฝั กบัวโดยใช ้ ปุ่ มเลือกการกระจายนํ า (ดูรป
ขันตอนที 2 : ปิ ดวาล์วนํ าหลัก
ขันตอนที 3 : หงายหัวฝั กบัวขึนในระดับสูงแค่เอว
ู ภาพที 2)
ขันตอนที 4 : หมุนปุ่ มปรับปริมาณนํ าไปทีระดับนํ าแรงทีสุด (ดูรป
ขันตอนที 5 : ค่อยๆ เปิ ดวาล์วนํ าหลักและปรับระดับความสูงของสายนํ า (H)
ควรปรับระดับนํ าให ้สายนํ าสูง (H) ประมาณ 35 ~ 45 ซม หากการปรับระดับนํ ายิงสูงขึน (ประมาณ 3 ลิตร/นาที)
(หากความสูงของการกระเด็น (H) สูงเกินไป อุณหภูมข
ิ องนํ าร ้อนจะลดลงเนืองจากอัตราการไหลมากเกินไป).
หมายเหตุ:

1.
2.

ให้ความสนใจก ับอุณหภูมข
ิ องฝักบ ัวเมือลดปริมาณนํา
อุณหภูมข
ิ องฝักบ ัวจะร้อนจ ัด หากอ ัตราการไหลของนําตําเกินไป
ปุ่มปร ับปริมาณนําอยูใ่ นตําแหน่งทีระด ับนําแรงสุด (ดูขนตอนที
ั
4)
ิ
ปร ับระด ับสายนําโดยหมุนทวนเข็มนาฬกา
ปุ่ มปรับปริมาณนํ า

ปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกด

ปุ่ มเลือกการกระจายนํา

Safe

U-Memory

+

__

สายนํ าแบบ
กระจายกว ้าง

Set

U-Mode
U-Memory
1

FILTER

CLEANING

สายนํ าแบบปกติ

ความสูงของสายนํ า =
35 ซม ~ 45 ซม

2

ปุ่ มปรับปริมาณนํ า

3

วาล์วนํ าหลัก

ความสูงระดับเอว
สายนํ าแบบเฉพาะจุด

รูปภาพที 1

รูปภาพที 2

พืน

การบํารุงร ักษา

คําเตือน

ปิ ดเครืองต ัดวงจรไฟฟ้าก่อนตรวจเช็ คใดๆเพือป้องก ันอ ันตรายจากไฟฟ้าช็ อต

1. การทําความสะอาดต ัวเครีอง
ให ้แน่ใจว่าได ้ทําการปิ ดสวิตช์เบรกเกอร์แล ้วก่อนการทําความสะอาด
1) ทําความสะอาดด ้วยผ ้าชุบนํ า
2) ห ้ามใช ้นํ ามันเบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ ในการทําความสะอาด
3) อย่าฉีดนํ าใส่เครืองทํานํ าอุน
่ หรือวางผ ้าเปี ยกๆ บนตัวเครือง
4) ให ้แน่ใจว่าจะใช ้ผ ้าทีเหมาะสมในการทําความสะอาดพืนผิวจานหน ้าเพือหลีกเลียงรอยขีดข่วน
2. การทําความสะอาดห ัวฝักบ ัว
1) ทําความสะอาดรูของหัวฝั กบัวโดยใช ้แปรงขนนุ่มเป็ นครังคราว (ควรทําความสะอาดสัปดาห์ละครัง)
หัวฝั กบัว

ภาษาไทย

3. ทําความสะอาดชุดกรองนํา (ต ัวชุดกรองนําถูกติดตงอยู
ั
ก
่ ับปุ่มกรองนํา)
ทําความสะอาดตัวกรองด ้วยนํ าสะอาดอย่างน ้อยอาทิตย์ละ 1 ครัง
ทําความสะอาดชุดกรองนํ าเมือนํ าอุน
่ ไหลไม่ปกติ
วิธก
ี ารถอด,การทําความสะอาด และการประกอบเข้าก ันของต ัวกรอง
ิ
ถ ้าปุ่ มปรับปริมาณนํ าปิ ดปุ่ มกรองนํ าให ้หมุนปุ่ มปรับปริมาณนํ าตามเข็มนาฬกา
ิ
จากนัน ให ้หมุนปุ่ มชุดกรองนํ าทวนเข็มนาฬกาและดึ
งออก

ปิ ดวาล์วนํ าหลัก
1

ปุ่ มปรับปริมาณนํ า
วาล์วนํ าหลัก

2

3

ปุ่ มชุดกรองนํ า
FILTER

CLEANING
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ทําความสะอาดชุดกรองนํ า
วงแหวนรูปโอ

N

PE

SE

LO

O

ระวัง

ชุดกรองนํ า

C

ต้องให้แน่ใจว่า วงแหวนรูปโอ ไม่ถก
ู ถอดออก
และปลอดจากสิงกีดขวางอืนๆเพือไม่ให้เกิดนํา
รวั

ิ
สอดชุดกรองนํ าเข ้าทีแล ้วขันสกรู (หมุนตามเข็มนาฬกา)
เปิ ดปุ่ มปรับปริมาณนํ าแล ้วอ ้างอิงข ้อมูลในหน ้าที TH9 เรือง "การปรับอัตราการไหลของนํ า"

วิธแ
ี ก้ไขปัญหา
1. ตรวจสอบหัวข ้อด ้านล่างก่อนการซ่อมแซม
อาการ

จุดตรวจสอบ

การแสดงข ้อผิดพลาด E3 กระ
่
พริบทีจอแสดงผลสําหรับรุน
DH-4UD1 และ DH-3UD1
นํ าไหลออกน ้อย

1.

ี ครังโดยกดปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกด
รีเซ็ตการตังค่าโดยปิ ดและเปิ ดใหม่อก

1.

ตรวจดูและทําความสะอาดชุดกรองนํ าว่าถูกอุดตันด ้วยสิงสกปรกหรือไม่
(ดูรายละเอียดในหัวข ้อ ทําความสะอาดชุดกรองนํ า ในหน ้า TH9)
ตรวจสอบหัวฝั กบัวและจานฝั กบัว ทําความสะอาดหัวฝั กบัวและจานฝั กบัวหากเกิดการอุดตันจากสิง
สกปรก (ดูรายละเอียดในหัวข ้อ การทําความสะอาดหัวฝั กบัว ในหน ้า TH9)

2.

ไม่มน
ี ํ าร ้อนไหลออกจากช่องนํ า
ออก (ไม่มก
ี ารจ่ายไฟฟ้ าไปยังตัว
เครือง)

ให ้แน่ใจว่าหมุน ปุ่ มเปิ ด-ปิ ดแบบกด อยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง "ON" แล ้ว
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคันโยกตังค่า ELB ไม่ได ้เลือนลง
ดันคันโยกตังค่า ELB ขึนเพือตังค่า ELB อีกครัง (ดูรายละเอียดในหัวข ้อ การตรวจสอบการ
ทํางาน ทีหน ้า TH15)
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า สวิตช์เปิ ด/ปิ ดแบบ DP (ขัวคู)่ เปิ ดอยู่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า เบรคเกอร์ตด
ั วงจรขนาดเล็ก (MCB) เปิ ดอยู่

1.
2.

3.
4.

ตรวจสอบวาล์วนํ าหลัก หากปุ่ มเปิ ดวาล์วนํ าหลักปิ ดอยูใ่ ห ้หมุนไปทีเปิ ด (ดูรายละเอียดในหัวข ้อ วิธก
ี าร
ใช ้งาน ในหน ้า TH6)
ั ญาณไฟบนแผงหน ้าปิ ดการทํางาน (จอ LCD) ให ้ตรวจดูทสวิ
ี ตช์เปิ ด-ปิ ดการทํางานหากไม่ม ี
ตรวจดูสญ
สัญญาณไฟให ้ติดต่อศูนย์บริการทีได ้รับการแต่งตังจากบริษัทฯ ทันที

1.
นํ าไม่ไหลออกมาเลย
นํ าไม่ร ้อนพอ

2.

ตรวจสอบการปรับอัตราการไหลของนํ า ในหน ้า TH9

1.

2. หากมีอาการดังต่อไปนีเกิดขึนในระหว่างการใช ้งาน ให ้ติดต่อตัวแทนจําหน่ายทันที
• นํ ารัว
• นํ าไม่ไหล
• ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมน
ิ ํา
• ไฟหน ้าจอไม่ตด
ิ

Safe

3. ควรใช ้ช่างทีมีความชํานาญในการตรวจซ่อม ไม่ควรดําเนินการซ่อมด ้วยตนเอง
่ DH-4UD1 และ DH-3UD1 ในกรณีทเกิ
ี ดข ้อผิดพลาดอย่างต่อเนือง (E1, E2 หรือ E3
4. สําหรับรุน
กระพริบทีหน ้าจอตัวชีบอกอุณหภูม)ิ ห ้ามใช ้เครืองและติดต่อตัวแทนจําหน่ายทีได ้รับอนุญาตทันที

ข้อมูลจําเพาะ
รุน
่

DH-4UD1

DH-4US1

แรงดันไฟฟ้ า
กําลังไฟฟ้ า
การควบคุมอุณหภูม ิ
การควบคุมกําลังไฟฟ้ า

DH-3UD1

DH-3US1

์ ซ์
กระแสไฟฟ้ าสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรท
4800 วัตต์
อุณหภูมข
ิ องนํ าทีไหลเข ้า
(ปิ ด), 32 - 45 °องศาเซลเซียส
-

3800 วัตต์
-

อุณหภูมข
ิ องนํ าทีไหลเข ้า
(ปิ ด), 32 - 45 °องศาเซลเซียส

-

อุณหภูมิของน้ําที่ไหล
เข้า (ปิด), 4800 วัตต์

-

อุณหภูมิของน้ําที่ไหล
เข้า (ปิด), 3800 วัตต์

แรงดันนํ าตําสุด

9.8 กิโลพาสคัล / 0.1 กก./ตร.ชม. / 1.42 ปอนด์/ตร.นิ้ว

แรงดันนํ าสูงสุด

380 กิโลพาสคัล / 3.87 กก./ตร.ชม. / 55 ปอนด์/ตร.นิ้ว

ขนาดเครือง
นํ าหนัก
ระบบส่งนํ า

TH10

385 (สูง) มม. x 210 (กว้าง) มม. x 78 (ลึก) มม.
2.0 กิโลกรัม

1.6 กิโลกรัม
ระบบส่งนํ าจุดเดียว

1.9 กิโลกรัม

1.5 กิโลกรัม

วิธต
ี ด
ิ ตงเครื
ั
องทํานําอุน
่ ไฟฟ้า

คําเตือน
● ในการติดตงเครื
ั
องทํานําอุน
่ ขนาดของสายท่ออ่อนและสายไฟต้องมีขนาดทีเหมาะสมเพือหลีกเลียงอ ันตรายทีเกิดขึนจากการ
เกิดคว ันไฟและไฟไหม้
● ก่อนเริมการติดตงตรวจสอบให้
ั
แน่ใจว่าได้ "ปิ ด" ระบบการจ่ายไฟฟ้าและการจ่ายนํา
ั ัสต้องไม่นอ
์ ต้
● เครืองทํานําอุน
่ ต้องติดตงพร้
ั
อมเบรกเกอร์ ระยะห่างระหว่างหน้าสมผ
้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร สวิตชน
ี องระบุได้อย่าง
ั
้ า่ งอาบนําหรือฝักบ ัวแบบตายต ัว
ชดเจน
แต่ให้พน
้ มือบุคคลทีใชอ
● เครืองทํานําอุน
่ ไฟฟ้าจะต้องมีการติดตงสายดิ
ั
น
• การติดตังสายดินเพือป้ องกันไฟฟ้ าดูด ไฟฟ้ าลัดวงจร

● ห้ามติดตงอุ
ั ปกรณ์เพือประกอบต ัวกรอง ณ จุดทีนําไหลออกนําทีไหลเข้าเครืองนนจะไม่
ั
สามารถ
กรองได้และทําให้ตะกอนเข้าไปในเครืองได้ ซึงจะเป็นสาเหตุให้ต ัวฝักบ ัวและห ัวฝักบ ัวอุดต ัน
● ห้ามติดตงั ถอด และติดตงเครื
ั
องใหม่อก
ี ครงด้
ั วยตนเอง
• การติดตังทีไม่ถก
ู ต ้องจะก่อให ้เกิดการรัวไหล ไฟฟ้ าลัดวงจร หรือไฟไหม ้
การติดตังและการวางระบบสายไฟต ้องผ่านการดําเนินการโดยบุคลากรทีมีความชํานาญเพียงพอ
้ อ
● อย่าใชท
่ นําเข้าของเครืองทํานําอุน
่ ร่วมก ับท่อนําออกอืนๆ
• แรงดันนํ าอาจลดลงเนืองจากมีนําไหลออกจากจุดอืน ซึงอาจทําให ้นํ าจากฝั กบัวมีอณ
ุ หภูมท
ิ รี ้อนมาก

Safe

U-Memory

-

+

U-Mode

Set

U-Memory

1

2

3

ปุ่ มปรับ
ปริมาณนํา
ทางออก วาล์วนํา

ระวัง
● สายไฟทีมีความยืดหยุน
่ จะต้องใส่หน่วยผ่านจุดทีกําหนดเท่านน
ั (ไม่ได้ทา
ํ หลุมเพิมเติม)

ก่อนการติดตงั
1.

ตรวจสอบแรงด ันนํา
แรงดันนํ าตําสุด

:

9.8 กิโลพาสคัล / 0.1 กก./ตร.ชม. / 1.42 ปอนด์/ตร.นิ้ว

แรงดันนํ าสูงสุด

:

380 กิโลพาสคัล / 3.87 กก./ตร.ชม. / 55 ปอนด์/ตร.นิ้ว

2.0 ม.

• วัดแรงดันนํ าตามภาพ นํ าควรไหลออกจากท่อ 2.0 ม. เหนือท่อจ่ายนํ าเข ้า

หมายเหตุ:
เมือท่านเปิ ดกล่องเพือนํ าเครืองออก อาจจะพบนํ าทีค ้างอยูใ่ นเครืองซึงเป็ น ปกติ
เนืองจากเป็ นการทดสอบการทํางานของเครืองในขันตอนการผลิต

ภาษาไทย
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วิธก
ี ารติดตงั

คําเตือน
ก่อนเริมการติดตงั ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ "ปิ ด" ระบบการจ่ายไฟฟ้าและการ
จ่ายนํา

JET PUMP
ELB

รูปภาพที 1

Safe

U-Memory

-

+

High

Off

U-Mode

Set

U-Memory
Power
Control
1

1. สถานทีติดตงั
• ให ้แน่ใจว่าได ้ติดตังเครืองบนผนัง ดังภาพประกอบ 1 (สภาพแนวตังเท่านัน)
• ห ้ามติดตังเครืองห่างจากพืนผิวผนังดังทีแสดงในรูปที 2
• ติดตังเครืองให ้อยูส
่ งู จากพืน 1.5 ~ 1.7 ม.

2

3

1.5 ม. ~
1.7 ม.

รูปภาพที 2

ี ารถอดฝาครอบ
2. วิธก
DH-4UD1 & DH-3UD1
ถอดสกรูทอยู
ี ด
่ ้านล่างของเครือง
ถอดฝาครอบด ้านหน ้าโดยยกฝาครอบทีด ้านล่างขึนจากนันปลดขอเกียวด ้านบน

แผ่นหน ้า

ยกขึน

สกรู

3. วิธก
ี ารติดตงเครื
ั
องทํานําอุน
่ ไฟฟ้า
ควรติดตังเครืองให ้ห่างจากผนังทังสองด ้าน มากกว่า
250 มม.
ทํา 4 รูในผนังโดยใช ้สว่าน ตําแหน่งของรูตามทีแสดง
ในแบบการติดตังทีให ้มา
ตอกพุกยึดผนังเข ้าไปในรู

หมายเหตุ:
ปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าติดอยูท
่ ฝาครอบหน
ี
้า
ยกขึน
แผ่นหน ้า

ELB

Off

สกรู

High
Power Control

ปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ า

ปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ า
25 єє

113 єє
яьѤк

ѝдіѬ

яьѤк

Ø6 єє

354.5 єє

DH-4US1 & DH-3US1
ให ้แน่ใจว่าปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ า “Off” อยู่
ถอดสกรูที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง
ดันปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าขึน (ปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าติดอยูก
่ บ
ั
"VR Shaft" ภายในตัวเครือง)
ให ้แน่ใจว่าปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าไม่ตด
ิ อยูท
่ ฝาครอบหน
ี
้า
ถอดฝาครอบด้านหน้าโดยยกฝาครอบที่ด้านล่างขึ้นจาก
นั้นปลดขอเกี่ยวด้านบน

ёѫдѕѩчяьѤк

ѝдіѬ

250 єє

170 єє

250 єє

รูปภาพที 1

เดินสายอ่อนไปยังส่วนเชือมต่อที 1 หรือ 2 ตามทีแสดงไว ้ด ้านล่างสําหรับขันตอนการเดินสายไฟ
ส่วนที 1:

ส่วนที 2:

ทางเข ้าสายไฟฟ้ า

ระวัง

TH12

สายไฟทีมีความยืดหยุน
่ จะต้องใส่หน่วยผ่านจุดทีกําหนดเท่านน
ั
(ไม่ได้ทา
ํ หลุมเพิมเติม)

• ติดตังตัวเครืองเข ้ากับผนังด ้วยสก
รู ทัง 4 ตัว
• ขันสกรูเข ้ากับพุกด ้านบนทังสอง
ตัวให ้แน่น
• แล ้วจึงขันสกรูอก
ี สองตัวทีเหลือ
ตอนส่วนล่างของเครือง

แผ่นหลัง
ผนัง

สกรู

โปรดทําให ้แน่ใจว่าเครืองติดตังบน
ผนังมันคงด ้วยสกรูโดยการสันเครือง
ทางซ ้ายมือและขวามือ
หมายเหตุ:
ในการติดตังเครืองต ้องใช ้สกรู
4 ตัว

พุกยึดผนัง

แผ่นหลัง

ผนัง

พุกยึดผนัง

4. การต่อสายไฟ

คําเตือน
คําเตือน

ในการติดตงเครื
ั
องทํานําอุน
่ ขนาดของสายท่ออ่อนและสายไฟต้องมีขนาดที
เหมาะสมเพือหลีกเลียงอ ันตรายทีเกิดขึนจากการเกิดคว ันไฟและไฟไหม้
ั ัสต้องไม่
เครืองทํานําอุน
่ ต้องติดตงพร้
ั
อมเบรกเกอร์ ระยะห่างระหว่างหน้าสมผ
์ ต้
ั
น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สวิตชน
ี องระบุได้อย่างชดเจน
แต่ให้พน
้ มือบุคคลทีใช ้
อ่างอาบนําหรือฝักบ ัวแบบตายต ัว

นํ าสายไฟฟ้ าต่อเข ้ากับขัว ELB ภายในเครือง: 2.5 มม² 3 แกน
สายท่ออ่อน

คลายสกรูเครืองยึดสายไฟฟ้ าและตรึงสายเคเบิล ปลอกปลาย
สายไฟ (เปลือก) ออกแล ้วพันกับ ELB (L,N) ให ้บิดเป็ นเกลียว
แน่น 1 นิวตันเมตร (10 กก.แรง-ซม.) ตรึงเครืองยึดสายไฟฟ้ า
เพือหนีบสายเคเบิล
лѫчшҕѠѝѥѕчѧь

ѝѥѕчѧь

ѝѥѕъҕѠѠҕѠь2.5 єє², 3 Ѱдь

5 єє

ѝњѧшнҙѯюѧчюѧчдѥіъѦкѥь

สายท่ออ่อน
ระยะเวลา =
205 มม.
(ประมาณ)

ѯэізѯдѠіҙ ѝѣёѥьѳђ

1 ьѧњшѤьѯєші

L
13 єє

N

60 єє

L
N

1

80 єє

13 єє

ต่อสายไฟฟ้ าให ้ถูกต ้อง (L คือสายไฟ , N คือสายทีเป็ นกลาง)
• การต่อสายไฟฟ้ าทีไม่ถก
ู ต ้อง (L คือสายไฟ , N คือสายทีเป็ นกลาง) จะเป็ นสาเหตุทําให ้เกิดไฟฟ้ ารัว ,
ไฟไหม ้ได ้
• โปรดตรวจสอบการเข ้าสายไฟฟ้ าให ้ถูกต ้อง (L คือสายไฟ , N คือสายทีเป็ นกลาง) ตรวจสอบโดยไขควง
เช็คไฟหรือเครืองมือวัดแรงดันไฟฟ้ าโดยต่อสายวัดข ้างหนึงไปทีสายกราวด์และสายวัดอีกข ้างหนึง
ไปทีจุดต่อสายไฟ
• ถ ้าเข็มเครืองมือวัดแรงดันไฟฟ้ าขึนมากแสดงว่าเป็ นขัว L (ขัวสายไฟ)

ѝѥѕъҕѠѠҕѠь

Ѱякњклі

ѝѥѕчѧь

лѫчшҕѠеѠк
Ѱўјҕклҕѥѕѳђ

การต่อสายดิน

คําเตือน

เครืองทํานําอุน
่ ไฟฟ้าประจําบ้านจะต้องมีการติดตงสายดิ
ั
น
การติดตังสายดินเพือป้ องกันไฟฟ้ าดูด ไฟฟ้ าลัดวงจร

เครืองมือสําหรับฝั ง
แท่งสายดิน

(ฝั งแบบเอียง)
อย่างน ้อย 70 ซม.
อย่างน ้อย 70 ซม.

การต่อ

(ฝั งแบบขนาน)

ภาษาไทย

• เครืองทํานํ าอุน
่ ไฟฟ้ าประจําบ ้านจะต ้องมีการติดตังสายดิน
• ขันตอนการติดตังสายดิน, เลือกสถานทีฝั งแท่งกราวด์ (DQ-6H) และฝั งลึกลงไปโดยส่วนบนสุดจะต ้องลึกจากผิวดินอย่างน ้อย
70 เซนติเมตร
• ค่าความต ้านทานทีวัดได ้ต ้องน ้อยกว่า 100 Ω. หากว่าวัดได ้มากกว่า จะต ้องกดแท่งกราวด์ให ้ลึกลงไปอีกหรือเพิมแท่งกราวด์ เป็ น 2
หรือ 3 แท่ง
การต่อ

อย่างน ้อย 70 ซม.

ผิวดิน
ประมาณ 2 เมตร

ประมาณ 2 เมตร
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5. วิธต
ี ด
ิ ตงท่
ั อนํา
วางยางรองระหว่างชุดกรองนํ าและท่อนํ า
ห ้ามใช ้ผ ้าเทปพันท่อนํ า ควรขันให ้แน่นด ้วยกุญแจเลือน
วางปะเก็นยางระหว่างชุดกรองนํ าและตัวเครือง
ห ้ามใช ้ผ ้าเทปพันท่อนํ า ควรขันให ้แน่นด ้วยมือ
วางปะเก็นยางระหว่างสายฝั กบัวและตัวเครือง
ห ้ามใช ้ผ ้าเทปพันท่อนํ า ควรขันให ้แน่นด ้วยมือ
วางปะเก็นยางระหว่างสายฝั กบัวและหัวฝั กบัว
ห ้ามใช ้ผ ้าเทปพันท่อนํ า ควรขันให ้แน่นด ้วยมือ
ควรปรับชุดกรองนํ าเฉพาะทีปุ่ มปรับบริเวณด ้านหน ้าของเครีองทํานํ าอุน
่ เท่านัน

หัวฝั กบัว

ตัวเครือง
ปลายท่อ

ปะเก็นยาง
ชุดกรองนํ า
สายฝั กบัว

คําเตือน

อุปกรณ์แยกซือ

้ อ
อย่าใชท
่ นําเข้าของเครืองทํานําอุน
่ ร่วมก ับท่อนําออกอืนๆ
แรงดันนํ าอาจลดลงเนืองจากมีนําไหลออกจากจุดอืน ซึงอาจทําให ้นํ าจากฝั กบัวมี
อุณหภูมท
ิ รี ้อนมาก

ใช ้ท่อนํ ายาวอย่างตํา
150 มิลลิเมตร

ระวัง
้ ําสกปรกเช่นนนอาจส่
หลีกเลียงการใชน
ั
งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครืองทําความร้อนและส่วนประกอบอืน ๆ

Safe

U-Memory

-

+

U-Mode

Set

U-Memory

1

หมายเหตุ:

ตรวจสอบว่ามีนํารัวจากท่อหรือไม่

หมายเหตุ:

เมือกาวถูกนํ ามาใช ้สําหรับการเชือมต่อท่อภายนอกจะต ้องรอให ้กาวแห ้ง
ก่อนทีจะดําเนินการทดสอบด ้วยนํ า

2

3

ปุ่ มปรับปริมาณ
นํ า

ทางออก

6. จะยึดแผ่นฝาครอบให้แน่นได้อย่างไร
DH-4UD1 & DH-3UD1
ปิ ดแผ่นหน ้าของเครืองตามลําดับทีแสดงไว ้ใน
รูปภาพ (ปิ ดจากบนลงล่าง)
ยึดสกรูทด
ี ้านล่างของตัวเครืองให ้แน่น

ทางเข ้า
แผ่นหน ้า
แผ่น
หลัง
กด

หมายเหตุ:
ห ้ามกดปุ่ มทดสอบ ELB ในระหว่างทียึดแผ่นฝาครอบ

-

-

+

U-Mode

2
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-

Set

2

+

U-Mode

U-Memory

1

3

DH-4US1 & DH-3US1
่ น
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าปุ่ มบิดสวิตช์หลักและปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าอยูบ
แผ่นฝาครอบและปุ่ มดังกล่าวอยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง “Off”
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า ตําแหน่ง “จุดตัด (D-Cut)” ของเพลาแกนหมุนและ
เพลา VR ตังอยูต
่ ามทีแสดงไว ้
ปิ ดแผ่นหน ้าของเครืองตามลําดับทีแสดงไว ้ในรูปภาพ
ดันปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าจนกระทังใส่ฝาครอบได ้
<ปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ าจะไม่สามารถใส่ได ้ถ ้าไม่ได ้ทําข ้อ
และข ้อ >
ยึดสกรูทด
ี ้านล่างของตัวเครืองให ้แน่น
หมายเหตุ:
1. ห ้ามกดปุ่ มทดสอบ ELB ในระหว่างทียึดแผ่นฝา
ครอบ
2. ห ้ามดันปุ่ มบิดสวิตช์หลัก และ ปุ่ มปรับอุณหภูม ิ
รุนแรงเกินไปในขณะที กําลังยึดแผ่นฝาครอบให ้
แน่น เนืองจากการกระทําดังกล่าวจะทําให ้สวิตช์
ภายในเครืองทํานํ าอุน
่ เสียหายได ้

+

U-Mode

Set

U-Memory

1

Set

U-Memory
3

1

2

สกรู

3

ELB

Off

High
Power Control

ปุ่ มปรับกําลังไฟฟ้ า
แผ่นหลัง

แผ่นหน ้า
กด
ELB

ELB

ELB

กด
Off

Off

High

Power Control

แผ่น
หลัง

High

Power Control

Off

High

Power Control

สกรู

"D-Cut"
ของเพลา VR

การติดตงขอแขวนฝั
ั
กบ ัว

7.

ติดตังตัวยึดราวให ้ความสูง
ของหัวฝั กบัวไม่สงู กว่าส่วน
บนสุดของตัวเครือง

ดันฝาครอบตัวยึดราง
(ในทิศทางการถอด) ทีด ้าน
หลังของขอบผนังโดยใช ้
เครืองมือทีเหมาะสมในการ
ถอดออกจากทียด
ึ ราง

ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าระดับผนังต ้อง
เป็ นระดับเดียวกันกับตําแหน่งการ
ติดตัวยึดราว หากระดับผนังไม่ใช่
ระดับเดียวกันกรุณาใช ้ลูกปูน (ไม่
รวมอยูใ่ นชุดด ้วย) ในการแก ้ไข

ทียด
ึ ราง

ตัวยึดราวด ้านบน
หัวฝั กบัว

-

+
Set

U-Memory

1

2

3

ขอแขวนฝั กบัว
ราวเลือน

ราวเลือน

ลูกบิดของขอ
แขวนฝั กบัว

ขอแขวนฝั กบัว

สกรู

ตัวยึดราวด ้านล่าง

ขันขอแขวนฝั กบัวให ้แน่น
ด ้วยลูกบิดของขอแขวน
ฝั กบัว

เตรียมขอแขวนฝั กบัวและราว
เลือน ถอดลูกบิดของขอ
แขวนฝั กบัวออกโดยการหมุน
ลูกบิดดังกล่าว (ทวนเข็ม
ิ
นาฬกา)
แล ้วจึงติดตังชิน
ส่วนต่างๆ ตามลําดับ
หมายเลข ,
และ

ตัวยึดราวด ้านบน

ฝาครอบตัว
ยึดราว

Safe

U-Memory

U-Mode

ติดตังตัวยึดราวด ้านบนผนัง
แต่ไม่สงู กว่าส่วนบนสุดของ
ตัวเครือง
ขันตัวยึดราวด ้านบนให ้แน่น
ด ้วยสกรู 1

ติดตังตัวยึดรางทังบนและ
ล่างพร ้อมกับขอเกียวฝั กบัว
ยึดตัวล่างให ้แน่นกับผนัง
ห ้องนํ าด ้วยสกรูหนึงตัว
(ให ้แน่ใจว่าสกรูเสียบเข ้ากับ
ผนังแล ้ว)

ลูกบิดของขอแขวนฝั กบัว

ครอบฝาตัวยึดราวทังด ้านบน
และด ้านล่าง

ฝาครอบตัวยึดราว
ด ้านบน

ปรับขอแขวนฝั กบัวในระดับที
ต ้องการและแขวนหัวฝั กบัว
ตามทีแสดงไว ้ในแผนภาพ
ด ้านล่าง

หัวฝั กบัว

ราวเลือน
รูสําหรับติดหัวฝั กบัว
ด ้านบน

ขอแขวนฝั กบัว

กรูฟ

บาก

ด ้านล่าง
* ขอแขวนฝั กบัวจะหลุดลงมาได ้ง่ายหาก
ลูกบิดคลาย

สกรู

ฝาครอบตัวยึดราว
ด ้านล่าง

ขันสกรูให ้แน่นหาก
หัวฝั กบัวเคลือนลง
ด ้านล่าง

การตรวจสอบการทํางาน
ก่อนเปิ ดสวิตช์ ให ้ตรวจเช็คสายไฟให ้เรียบร ้อยก่อน
เปิ ดสวิตช์เบรกเกอร์และสวิตช์เปิ ด-ปิ ดการทํางาน
ปรับปุ่ ม ELB ของเครืองไปทีตําแหน่ง “ON” (ดันปุ่ มขึน)
กดปุ่ ม ELB เพือตรวจสอบการทํางาน
ถือเป็ นเรืองปกติ หาก ELB จะหมุนไปอยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง “ปิ ด” (คันโยกตังค่า ELB เลือนลง) ดันคันโยกตัง
ค่า ELB ขึนเพือเปิ ดเครืองใหม่อก
ี ครัง
• ตรวจสอบ ELB ทีติดตังมากับเครือง (เดือนละ 1 ครัง) เพือหลีกเลียงอันตรายทีเกิดขึนกับผู ้ใช ้ เช่น
ิ การบาดเจ็บสาหัส หรือการเสียชีวต
ิ
ความเสียหายทีเกิดขึนต่อทรัพย์สน

1. •
•
•
•
•

คําเตือน

Safe

U-Memory

+

__

Set

U-Mode
U-Memory
1

2

3

ดันขึน
แกนสวิตช์นริ ภัย
ELB

ปุ่ มทดสอบสวิตช์
นิรภัย ELB

ภาษาไทย

์ ริ ภ ัย ELB ไม่สามารถรีเซ็ ตได้แม้จะด ันแกนสวิตชข
์ นหรื
ถ้าแกนสวิตชน
ึ
อถ้าแกน สวิตช ์
เลือนลงขณะเครืองทํางาน โปรดหยุดใชเ้ ครืองและติดต่อต ัวแทนจําหน่ายทีได้ร ับ
ิ การ
อนุญาตท ันที เพือป้องก ันอ ันตรายไม่ให้เกิดก ับผูใ้ ช ้ เช่น ความเสียหายต่อทร ัพย์สน
์ ริ ภ ัย ELB ด้วยเทปกาวจนแน่น
บาดเจ็บสาห ัสหรือถึงแก่ความตาย ห้ามติดแกนสวิตชน
มาก
2. • เปิ ดวาล์วนํ าหลัก
ิ
• หมุนปุ่ มปรับปริมาณนํ าบิดควบคุมปริมาณนํ าโดยหมุนตามเข็มนาฬกา
• ตรวจสอบว่า มีนํารัวไหลจากท่อนํ าหรือไม่
3. • กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ด 1 ครัง แผง LCD (DH-4UD1 & DH-3UD1) หรือสัญญาณไฟ ELB (DH-4US1 & DH-3US1) จะแสดงและนํ าเริมไหลออก
จากหัวฝั กบัว
• ปรับอุณหภูมข
ิ องนํ า
ี ารใช ้งาน และการปรับอัตราการไหลของนํ า ในหน ้า TH6 & TH9
4. • ดูรายละเอียดในหัวข ้อ วิธก
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