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Operating and Installation Instructions
Electric Water Heater (Household Use)
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Thank you for purchasing this Panasonic product.

• Please read these instructions carefully in order to use this 
product correctly and safely.

• Before using this product, please give your special 
attention to the SAFETY PRECAUTIONS.

• Please keep this Operating and Installation Instructions for 
future use.

ขอขอบคณุทซีอืผลติภณัฑ ์พานาโซนคิ
• โปรดอา่นคําแนะนําเหลา่นอียา่งระมดัระวงัเพอืใชผ้ลติภณัฑน์ไีด ้

อยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั
• กอ่นใชผ้ลติภณัฑน์ ีควรอา่นขอ้ควรระวงัเพอืความปลอดภยั

อยา่งละเอยีด
• โปรดเกบ็คําแนะนําการใชง้านนเีพอืใชใ้นอนาคต

Min Max

ELB

DH-6SM1

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

คูม่อืการใชง้านและคาํแนะนําการตดิตงั
เครอืงทาํนํารอ้นไฟฟ้า  (สาํหรบัใชภ้ายในครวัเรอืน)

DH940A6SM1T0

ภาษาไทย
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In order to prevent accidents or injuries to the user, other people and damage to property, please follow the 
instructions below.

 The following indications indicate the degree of damage caused by incorrect operation.

WARNING Indicates serious 
injury or death. CAUTION

Indicates risk of 
injury or property 
damage.

 The symbols are classifi ed and explained as follows.

  
This symbol indicates prohibition.

 

This symbol indicates requirement that 
must be followed.

 SAFETY PRECAUTIONS Make sure to follow these instructions

 WARNING
 ● If the ELB Reset Lever cannot be reset even if you push it up or if it soon slides down during 
operation, do not use the appliance 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 and such.
 ● Do not insert fi nger or other objects into the appliance to avoid physical and electric shock hazards.
 ● Do not replace any other parts of the appliance with spare parts other than genuine parts.
• Parts for other models will not fi t to this model and may cause hazardous condition to user.
 ● Do not spray water to the appliance nor put wet towels on it to avoid from coming into contact with 
any live parts and such, in order to prevent smoke emission, ignition, fi re and electric shock hazards.
 ● Do not disassemble, repair or modify the appliance. It may cause fi re, electric shock or injury.
• Please contact your Service Centre for repairing.
 ● This appliance is not to be used for a potable water supply.

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

 ● Stop using the appliance when any abnormality / failure occurs and switch off the Miniature Circuit 
Breaker (MCB). (Risk of smoke / fi re / electric shock / scalding)
Example of abnormality or failure:
• The ELB Reset Lever cannot be reset. Please refer to "TEST OPERATION" at page EN11.
• Burnt odor or smoke is detected during operation.
• The Front Plate or Back Plate is deformed or abnormally hot.
• The Outlet Water temperature become extremely hot.
→ Contact an authorized dealer immediately for maintenance / repair.

 ● 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.
 ● Make sure the voltage indicated on the label of the appliance is the same as your local supply.
 ● Pay attention to water temperature when reducing the volume of water. The water temperature will 
become very hot if the water fl ow rate is too low.
 ● When the appliance 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 water temperature by using hand from time to time.

BEFORE USING ELECTRIC WATER HEATER
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 WARNING
 ● 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 
appliance against possible damage.
 ● Inspect 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 "TEST OPERATION" at page EN11.
 ● Inspect the Miniature Circuit Breaker (MCB) once a month to ensure no faulty on the household 
earthing system that will lead to electric shock hazard.
 ● The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect installation or failure to follow the 
instruction indicated in the Operating and Installation Instructions.

 CAUTION
 ● Never use benzene, thinner, bleaching agent and such for cleaning purpose to avoid smoke 
emission, ignition, fi re and electric shock hazards.
 ● Avoid using dirty water as it may affect heater performance and other components.
 ● Do not block the Water Outlet with hand, towel or bend the shower hose (not provided). 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.
 ● Do not switch on if there is possibility the water in the appliance is frozen.
 ● Never fi x the appliance forcibly with tape or adhesives. Strictly follow all the instructions given for 
installation. (See page EN7-EN11 "HOW TO INSTALL ELECTRIC WATER HEATER".)

 ● Please make sure the O Ring is not removed and shall be free from foreign particle to avoid water 
leaking.
 ● Press the ON/OFF DP (Double Pole) Switch before and after each usage.
 ● Always turn on the Cold Water Faucet fi rst and then adjust the Hot Water Faucet to get the desired 
water temperature. So as to avoid the danger of scalding when operating this appliance.
 ● This product is intended for household use only.
 ● Please read the instructions before proceeding to maintenance. (See page EN5-EN6 
"MAINTENANCE".)

 ● The appliance is intended to be permanently connected to the water mains and not connected by a 
hose-set.

 ● Before installation, make sure the water fl ow pressure is under the allowable rated pressure as stated 
on Specifi cations table. (See page EN6 "SPECIFICATIONS".)
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PARTS IDENTIFICATION

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING
FILTER
CLEANING

EarthParts not included
Flexible Cord 
(Not included)

ON/OFF DP (Double Pole) Switch

Miniature Circuit Breaker (MCB)

Filter Body AssemblyELB Test Button

ELB Reset Lever

Water Inlet

Main Water Valve

Parts not included

Cold Water Faucet

Hot Water Faucet

Faucet

Temperature Control Knob

ELB Lamp

Front Plate

Filter Knob

O Ring

Filter Unit

Water Outlet

Note:
• It is recommended to make the cold water and hot water mixing piping as illustrated.

ACCESSORIES

Description Items

(Ø6 × 25) mm (M4.1 × 25) mm

Installation Packing Wall Plug (4 pcs) Screw (4 pcs)

Note:
• When removing the appliance from package, some water may be found inside. This is normal as the appliance is 

tested during the manufacturing process.
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Note:
• The water temperature lowers as the volume of water is increased by opening the Faucet and water temperature rises 

as the volume of water is decreased by closing the Faucet.
• In case of continuous usage at high temperature setting, water temperature will increase and may cause the control 

device to activate temporarily resulting in water temperature to drop.
• If you use water at more than one point, the water pressure will drop and the water fl ow may become weak or the 

water temperature may rise. However, this is not a sign of any trouble. Adjust the Hot Water Faucet to a proper level.
• Do not switch on if there is possibility the water in the heater is frozen.

HOW TO USE
 Turn on the Main Water Valve.
 Switch on the Miniature Circuit Breaker (MCB) and the ON/OFF DP (Double Pole) Switch. 
 Push the ELB Reset Lever up if it is down.

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

Push ELB: On condition ELB: Off condition

 Set the Temperature Control Knob to the desired position.
(a)  When the Temperature Control Knob is set to "Min", temperature level 

is low. 
 (b)  When the Temperature Control Knob is set to "Max", temperature level 

is high.

 Turn on the Hot Water Faucet. The ELB Lamp will light up once the 
appliance operates.

Min Max

ELB

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

Always turn on the Cold Water Faucet fi rst and then 
adjust the Hot Water Faucet to get the desired water 
temperature. So as to avoid the danger of scalding when 
operating this appliance.

MAINTENANCE
 

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

1. Inspection on the built-in ELB.
Inspect the built-in ELB (once a month) to avoid a hazard to users such as damage to property, serious injury or 
death.
• Make sure the appliance is in on condition.
• Press the ELB Test Button. If the ELB is in normal condition, ELB Reset Lever will slide down.
• Push up the ELB Reset Lever to reset the ELB.

HOW TO USE ELECTRIC WATER HEATER
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2. Main body cleaning.
Be sure to switch off the Miniature Circuit Breaker (MCB) beforehand.
• Clean it with moist cloth.
• Never use benzene, thinner, detergent, bleach and such for cleaning purpose.
• Do not spray water to the appliance, nor put wet towels on it.
• Make sure to use suitable cloth to clean the Main body surface to avoid scratch.

Note:
• Do not place any material on the appliance.

3. Filter Unit cleaning. (Filter Unit is fi xed to Filter Knob)
• Clean the Filter Unit with water every week.
• Clean the Filter Unit when you feel that hot water is not drawn 

normally. O Ring

Filter Unit

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

TROUBLESHOOTING

1. Check the following points before asking for repair.

Symptom Points to be checked

Water is not drawn normally.  • Check whether any leakage of the water connections.
 • Check the Filter Unit. Clean the Filter Unit if it is clog by stain and dirt. 

No hot water comes out from the 
Water Outlet.
(no electrical supply to the 
appliance)

 • Check whether the water and electrical connections comply with the Specifi cations 
as indicated.

 • Make sure to switch on the ON/OFF DP (Double Pole) Switch.
 • Make sure to switch on the Miniature Circuit Breaker (MCB).
 • Make sure the ELB Reset Lever is not slide down.

Push up the ELB Reset Lever to reset the ELB (refer to "TEST OPERATION" at 
page EN11).

No water fl ows out from the 
appliance at all.

 • Make sure the Main Water Valve is opened.
 • Check whether the water supply is there.
 • Check whether inlet water supply connected to the Filter Body Assembly.

2. If abnormalities as mentioned below are found during use, do not use the appliance and contact an authorized 
dealer immediately.
• Water leakage.
• Water temperature cannot be controlled.
• ELB Lamp does not light up.

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

 SPECIFICATIONS

Power Supply 220 V a.c. 50 Hz

Power Consumption 6000 W

Temperature Control 32 °C (minimum)   50 °C (approx.)

Min. Water Pressure 0.02 MPa / 0.2 kgf/cm2 / 2.9 psi

Max. Water Pressure 1.0 MPa / 10.2 kgf/cm2 / 145.0 psi

Min. Usable Flow Rate 1.8 L/min

Dimension (Approx.) 
H × W × D

195 mm x 233 mm × 112 mm

Weight (Approx.) 2.0 kg
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HOW TO INSTALL ELECTRIC WATER HEATER

 WARNING

For Installer

 ● Do not install, remove or reinstall the appliance by yourself.
• Improper installation will cause leakage, electric shock, fi re or injury. Installation and wiring must be done 

by competent personnel.
 ● Do not share the inlet and outlet pipe of the appliance with other outlets. The pressure may drop due 
to water being drawn off at other point. The water temperature may become very hot.

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

 ● This appliance should be installed and serviced by competent personnel and only genuine spare 
parts should be used. If not, it may cause fi re or result in improper operation.
 ● During installation process make sure electrical and water supplies are turned off.
 ● Use the appliance under the allowable rated voltage conditions. If not, it may cause an electric shock 
or fi re.
 ● Proper size of Flexible Cord and electric wiring must be installed to avoid smoke emission and fi re 
hazards.
 ● The appliance 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.
 ● Use the attached accessories parts for installation.

 CAUTION
 ● This appliance must be installed indoor only.
 ● Flexible Cord must enter the appliance through designated point only (do not make additional holes).
 ● Ensure this appliance is not installed at the place where water existence will lead to smoke 
emission, ignition, fi re, electric shock and damage to property.

BEFORE INSTALLATION

• Installation must be done by competent personnel.

• All plumbing works must be completed.

• Use appropriate pipes for the inlet and outlet connections which can withstand high temperature and pressure.

• Make sure the water fl ow pressure under the allowable rated pressure conditions.

Min. water pressure 0.02 MPa / 0.2 kgf/cm2 / 2.9 psi

Max. water pressure 1.0 MPa / 10.2 kgf/cm2 / 145.0 psi

• Measure the water pressure as illustrated. Water should fl ow 
out of the Hose 2.0 m above the Main Water Valve.

2.0 m
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HOW TO INSTALL

Note:
• During installation process, make sure electrical and water supplies are turned off.

1. Where to install the appliance.
• Install the appliance in indoor with frost-free weather proof locations only.

 WARNING
Be sure to install the appliance on the wall as illustrated in 
Figure 1 (vertical position with the inlet pipe and outlet pipe 
pointing downward). 

• Do not install the appliance away from the wall surface as shown in Figure 2.
• Select a suitable location with easy access of electrical and water supplies.
• Avoid installations which expose the appliance to any of the following conditions:

 - Installation in frost.
 - Voltage input exceeding the specifi ed voltage.

 CAUTION
Ensure this appliance is not installed at the place where water 
existence will lead to smoke emission, ignition, fi re, electric 
shock and damage to property.

2. How to remove the Front Plate.
• Make sure the Temperature Control Knob at "Min" position. 
• Remove the Screw at the bottom of the appliance. 
• Lift up the Temperature Control Knob to make it free. Make sure 

the Temperature Control Knob is not detached from the Front Plate.
• Remove the Front Plate fi rst at the bottom and then unhook the top part. 
• Remove the "U" Cap from the appliance before installation.

Note:
• Temperature Control Knob is attached to Front Plate 

(No need to pull out).

3. How to fi x the appliance.
 Please fi x the appliance based on the dimension below:

182.50 mm

157.50 mm

Screw

13.50 mm

7.50 mm 120.00 mm 55.00 mm

Screw

Screw
Screw

Figure 1 Figure 2

LET

OUTLET

Temperature Control Knob

Front Plate

Remove the "U" Cap"U" Cap

Screw
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Note:
• For same level holes, use suitable tool to ensure the hole levelness.

 Make 4 holes for Wall Hook at the wall by means of 
a drill. Drive the Wall Plug into each hole.

 

25 mm

Ø6 mm

Wall Plug

 Insert the Flexible Cord to the appliance through Figure 3 as shown below:

• Cutting the Fitting Rubber which is attached to the Back Plate, and pass the Flexible Cord through it.

Flexible Cord

Fitting Rubber

Figure 3

 CAUTION Flexible Cord must enter the appliance through designated 
point only (do not make additional holes).

 Mount the appliance 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.

 
 Ensure the set fi xed tightly on the wall by shaking it left and right.

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

Back PlateWall Plug

Back PlateWall Plug

Wall

4. Electric wiring.
• Make sure rated electrical supply is supplied to this appliance.

 WARNING
 ● Proper size of Flexible Cord and electric wiring must be 
installed to avoid smoke emission and fi re hazards.
 ● The appliance 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 appliance: 
Flexible Cord 4.0 mm2, double-coated cable.

FILTER
CLEANING

Earth

ON/OFF DP 
(double pole) Switch

Flexible Cord Miniature Circuit 
Breaker (MCB)
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 Unscrew the cord holder and fi x the cable. Strip the cable (coating).
Loosen the screw and fasten the live wire (L)  and neutral wire (N) to the ELB (L,N); insert the earth wire 
under the Earth Plate to the Ground Point with 1 N.m (10 kgf.cm) torque. Fix back the cord holder to its 
position to clamp the cable.

5 mm

L N
ELB Terminal Ground Point

1 N.m

40 mm13 mm

50 mm
13 mm

L
N

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

and such.
• Before wiring, please check polarity (L,N) with voltage range of a tester or voltmeter by connecting one terminal of 

the tester to earth while the other to one of the Power Supply terminal.
• When the needle of the tester defl ects greatly, the polarity of the Power Supply terminal is "L".

Main Power Board

Power-Supply 
TerminalsTester

Earth

 Earth Rod.

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

• Earth Rod handling procedure. Select adapter 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
70 cm at least

(Bevel Style) (Parallel Style)

70 cm at least

About 2 m About 2 m

ConnectionConnection

1 m

5. Piping installation procedure.

Note:
• Make sure no water leaks from pipe connection.
• When glue is used for external piping connection, must wait for the glue to dry before proceeded to test run with 

water.

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

Earth Plate
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FILTER
CLEANING

Filter Body 
Assembly

ELB Reset
Lever

Main Water 
Valve

Water Inlet

FILTER
CLEANING

Main Body

Thread 
End

Water 
Outlet

Use Flexible Pipe
Minimum length 
150 mm

Tee Joint

Main Water 
Valve

Parts not 
included

(1)

Rubber 
Packing(2)

(1) Tee joint must be installed between the 
Main Water Valve and Flexible Pipe.

(2) Place Rubber Packing between Filter 
Body Assembly and Flexible Pipe. 
Do not use Piping Tape. Tighten it by 
spanner fi rmly.

Remark:
It is desirable to make the piping as short 
and linear as possible because the longer 
the distance from the appliance to the 
Faucet, greater infl uence may be caused 
on the hot water temperature due to 
increase in resistance and change in water 
temperature.

6. How to fi x the Front Plate.
 Make sure the Temperature Control Knob on 

Front Plate and "D-Cut" at "Min" position.
 Close the Front Plate of the appliance 

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

 Press the Temperature Control Knob.
 Fix the Screw at the bottom of the appliance.

Note:
• Do not push the ELB Test Button when fi xing 

the Front Plate. LET

OUTLET

ELB

ELB Test

ELB Reset

Push Up

Min

Max

ELB

ELB Test

ELB Reset

Push Up

Max

Min

FILTER
CLEAN

ING

ELB

ELB Test

ELB Reset

Push Up

Max

Min

FILTER
CLEAN

ING

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

Front Plate

OFF position
FILTER
CLEANING

"D-Cut" Position

Back Plate

Front Plate

Back 
Plate

Screw

Front Plate

Press

TEST OPERATION

 WARNING  ● Inspect the built-in ELB (once a month) to avoid a hazard to 
users such as damage to property, serious injury or death.

 ● If the ELB Reset Lever cannot be reset even if you push it 
up or if it soon slides down during operation, do not use the 
appliance and contact an 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 and such.

1. • Turn on the Main Water Valve.
• Check if water leaks from the Pipe Line.

2. • Before switch on electricity check the wiring.
• Switch on the Miniature Circuit Breaker (MCB) and the ON/OFF DP (Double Pole) Switch.
• ELB Lamp (red) will light up. (Push up the ELB Reset Lever if it is down)
• Push the ELB Test Button.

-  It is normal if the ELB Lamp goes off (the ELB Reset Lever falls) and 
push the ELB Reset Lever up.

3. • Open the Hot Water Faucet and set the temperature by turning the Temperature 
Control Knob.

• Set the Temperature Control Knob between "Min" to "Max".
4. • Regulate the Hot Water Faucet so that the hot water temperature becomes optimum.

• Too hot    : Further open the Cold Water Faucet.
: Check for clogging of the piping.

• Too cold  : Reduce the volume of water from the Cold Water Faucet or further open the Hot Water Faucet. 

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

Push
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เพอืป้องกนัอบุตัเิหตหุรอืเกดิการบาดเจ็บแกผู่ใ้ช ้บคุคลอนื และเกดิความเสยีหายแกท่รพัยส์นิ โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนํา
ดา้นลา่ง

 ขอ้บง่ชตีอ่ไปนแีสดงถงึระดบัความเสยีหายทเีกดิจากการดาํเนนิการอยา่งไมถ่กูตอ้ง

คาํเตอืน แสดงถงึการบาดเจ็บรนุแรง
หรอืเสยีชวีติ ระวงั แสดงถงึความเสยีงตอ่การบาดเจ็บ

หรอืความเสยีหายของทรัพยส์นิ

 สญัลกัษณแ์ละคาํอธบิายมดีงัตอ่ไปน ี

  
สญัลกัษณน์ ีหมายถงึ การหา้ม

 
สญัลกัษณน์ ีหมายถงึ จะตอ้งปฏบิตัติาม

 ขอ้ควรระวงัเพอืความปลอดภยั โปรดแน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามคําแนะนําเหลา่นี

 คาํเตอืน
 ● หากแกนสวติชน์ริภยั ELB ไมส่ามารถทาํการรเีซ็ตไดแ้มว้า่คณุจะดนัขนึแลว้ หรอืปุ่ มนเีลอืนกลบัลงมาขณะ
ดาํเนนิการ โปรดอยา่ใชเ้ครอืงและตดิตอ่ตวัแทนทไีดร้บัอนญุาตทนัท ีเพอืหลกีเลยีงอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้เชน่ เกดิ
ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ การบาดเจ็บรา้ยแรง หรอืการเสยีชวีติ หา้มซอ่มแกนสวติชน์ริภยั ELB ดว้ยการปิด
เทป ฯลฯ
 ● อยา่ใสน่วิหรอืวตัถอุนืใดเขา้ไปในเครอืง เพอืหลกีเลยีงมใิหเ้กดิอนัตรายทางกายภาพและไฟฟ้าช็อต
 ● อยา่เปลยีนชนิสว่นอนืใดของเครอืงนดีว้ยอะไหลท่ไีมใ่ชข่องแท้
• ชนิสว่นของรุน่อนืๆ จะไมส่ามารถเขา้กนัไดพ้อดกีบัรุน่นแีละอาจกอ่ใหเ้กดิสภาวะทเีป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้
 ● อยา่สเปรยนํ์าหรอืวางผา้เปียกลงบนเครอืงน ีเพอืหลกีเลยีงมใิหส้มัผสักบัอะไหลท่มีกีระแสไฟฟ้าผา่น และเพอื
ป้องกนัมใิหเ้กดิอนัตรายจากควนั ประกายไฟ ไฟไหม ้และไฟฟ้าช็อต
 ● อยา่ถอดแยก ซอ่มแซม หรอืดดัแปลงตวัเครอืง ซงึอาจทาํใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต หรอืการบาดเจ็บได้
• โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของคณุเพอืทําการซอ่มแซม
 ● หา้มใชเ้ครอืงนกีบัแหลง่จา่ยนําแบบพกพา

 ● เครอืงนตีอ้งตอ่ลงดนิ การตดิตงัสายดนิเพอืป้องกนัไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าช็อต

 ● หยดุใชเ้ครอืงนหีากเกดิสงิผดิปกต ิ/ การทาํงานลม้เหลว และใหปิ้ดสวติชเ์บรคเกอร ์(สะพานไฟ) 
(ความเสยีงจากควนัไฟ / ไฟไหม ้/ ไฟฟ้าช็อต / นํารอ้นลวก)
ตวัอยา่งความผดิปกตหิรอืการทํางานลม้เหลว:
• แกนสวติชน์ริภยั ELB ไมส่ามารถรเีซต็ได ้โปรดด ู"ทดสอบการทํางาน" หนา้ TH11
• มกีารตรวจจับกลนิไหมห้รอืควนัไฟไดใ้นระหวา่งการทํางาน
• ฝาครอบหนา้หรอืฝาครอบหลงัผดิรปูหรอืรอ้นผดิปกติ
• อณุหภมูขิองนําทไีหลออกมาจะรอ้นมากเป็นพเิศษ
→ ตดิตอ่ตวัแทนทไีดรั้บอนุญาตทนัทเีพอืขอรับการซอ่มบํารงุ / ซอ่มแซม

 ● ผลติภณัฑน์มีไิดผ้ลติขนึเพอืใชง้านโดยบคุคล (รวมถงึเด็ก) ทมีขีอ้บกพรอ่งทางดา้นรา่งกายประสาทสมัผสั
หรอืจติใจ หรอืขาดประสบการณแ์ละความรู ้เวน้แตจ่ะไดร้บัการกาํกบัดแูลหรอืคาํแนะนําเกยีวกบัการ ใช้
ผลติภณัฑน์จีากบคุคลทเีป็นผูร้บัผดิชอบความปลอดภยัของพวกเขา เด็กควรไดร้บัการดแูลเพอืใหแ้นใ่จวา่ 
พวกเขาไมไ่ดเ้ลน่กบัผลติภณัฑน์ี
 ● โปรดแนใ่จวา่แรงดนัไฟฟ้าทรีะบใุนฉลากของตวัเครอืงนนัเหมอืนกบัแหลง่จา่ยไฟในทอ้งถนิของคณุ
 ● ระวงัอณุหภมูนํิาของหวัฝกับวั เมอืลดปรมิาณนํา อณุหภมูขิองฝกับวัจะรอ้นจดั หากอตัราการไหลของนําตาํ-
เกนิไป
 ● หากมกีารใชง้านโดยเด็ก คนชรา ผูป่้วย และผูพ้กิาร ผูด้แูลควรระมดัระวงัเป็นพเิศษและตรวจสอบอณุหภมูนํิา
ดว้ยมอืเป็นระยะๆ

กอ่นการเรมิใชง้านเครอืงทาํนํารอ้นไฟฟ้า
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TH3

ภาษาไทย

 คาํเตอืน
 ● ปิดเครอืงตดัวงจรไฟฟ้ากอ่นตรวจเช็คใดๆเพอืป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต
 ● ขณะเกดิฟ้าผา่ / พาย ุใหปิ้ดสวติชเ์บรคเกอร ์(สะพานไฟ) ลว่งหนา้ เพอืป้องกนัมใิหเ้ครอืงไดร้บัความเสยีหาย
 ● ตรวจสอบ ELB ทมีากบัเครอืง (เดอืนละครงั) เพอืหลกีเลยีงอนัตรายตา่งๆ ทอีาจเกดิขนึกบัผูใ้ช ้เชน่ ทรพัยส์นิ
ไดร้บัความเสยีหาย การบาดเจ็บรา้ยแรง หรอืการเสยีชวีติ  โปรดด ู"ทดสอบการทาํงาน" หนา้ TH11
 ● ตรวจสอบเบรคเกอร ์(สะพานไฟ) เดอืนละครงั เพอืใหแ้นใ่จวา่ไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ กบัระบบสายดนิในครวั
เรอืน ซงึอาจทาํใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
 ● ผูผ้ลติจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจากการตดิตงัอยา่งไมถ่กูตอ้งหรอืการไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําที
ระบไุวใ้นคูม่อืการใชง้านและคาํแนะนําการตดิตงั

 ระวงั
 ● หา้มใชเ้บนซนี ธนิเนอร ์สารฟอกขาว และสารทาํความสะอาดใดๆ เพอืหลกีเลยีงมใิหเ้กดิอนัตรายจากควนั 
ประกายไฟ ไฟไหม ้และไฟฟ้าช็อต
 ● หลกีเลยีงการใชนํ้าสกปรกซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ ประสทิธภิาพการทาํงานของเครอืงทาํความรอ้นและสว่น
ประกอบอนื ๆ
 ● อยา่อดุทางนําออกดว้ยมอื ผา้ขนหน ูหรอืบดิสายฝกับวั(ไมไ่ดม้ากบัตวัเครอืง) อตัราการไหลของนําจะลดลง
และอณุหภมูขิองนําอาจจะรอ้นจดั
 ● เพอืหลกีเลยีงอนัตรายทอีาจเกดิขนึจากการรเีซ็ตตวัของเครอืงตดักระแส ไฟโดยไมต่งัใจ เครอืงตดักระแส
ไฟฟ้าไมส่ามารถถกูจา่ยจากสวชิตภ์ายนอกได ้เชน่ ตวัตงัเวลา หรอื เชอืมตอ่กบัวงจรเปิด-ปิดแบบอตัโนมตั ิ
 ● อยา่เปิดสวติชห์ากสงสยัวา่นําทอียูใ่นเครอืงอาจแข็งตวั
 ● อยา่ซอ่มเครอืงดว้ยการปิดเทปหรอืกาว ปฏบิตัติามคาํแนะนําในการตดิตงัอยา่งเครง่ครดั (ดหูนา้ TH7-TH11 
"วธิกีารตดิตงัเครอืงทาํนํารอ้นไฟฟ้า")

 ● ตอ้งใหแ้นใ่จวา่ วงแหวนรปูโอ ไมถ่กูถอดออกและปลอดจาก สงิกดีขวางอนืๆเพอืไมใ่หเ้กดินํารวั
 ● กดสวติช ์เปิด/ปิด การทาํงานกอ่นและหลงัการใชง้านแตล่ะครงั
 ● บดิปุ่ มเปิดนําเย็นกอ่นเสมอ จากนนัจงึปรบักอ๊กนํารอ้นเพอืใหไ้ดอ้ณุหภมูขิองนําทตีอ้งการ เพอืหลกีเลยีง
อนัตรายจากการโดนนํารอ้นลวก
 ● ผลติภณัฑน์ใีชใ้นครวัเรอืนเทา่นนั
 ● โปรดอา่นคาํแนะนํากอ่นทาํการบาํรงุรกัษา (ดหูนา้ TH5-TH6 "การบาํรงุรกัษา")
 ● เครอืงนใีชเ้ชอืมตอ่กบัแหลง่นําแบบถาวรและไมต่อ่จากสายยางฉดีนํา
 ● กอ่นทาํการตดิตงั โปรดแนใ่จวา่แรงดนันําอยูต่าํกวา่แรงดนัทอีนญุาต ตามทรีะบไุวใ้นตารางแสดงขอ้มลูจาํเพาะ 
(ดหูนา้ TH6 "ขอ้มลูจาํเพาะ")
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TH4

รายละเอยีดสว่นประกอบ

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING
FILTER
CLEANING

สายดนิอปุกรณแ์ยกซอืตา่งหาก
สายทอ่ออ่น 

(ไมร่วม)

สวติช ์เปิด/ปิด การทํางาน

เบรคเกอร ์(สะพานไฟ)

ชดุกรองนําปุ่ มทดสอบ ELB

แกนสวติชน์ริภยั ELB

ประตนํูาเขา้

ทอ่จา่ยนําเขา้

อปุกรณแ์ยกซอืตา่งหาก

ปุ่ มเปิดนําเย็น

กอ๊กนํารอ้น

กอ๊กนํา

 ลกูบดิควบคมุอณุหภมูิ

ไฟ ELB

ฝาครอบหนา้

ปุ่ มเครอืงกรองนํา

วงแหวนรปูโอ

ชดุกรองนํา

ทางนําออก

หมายเหต:ุ
• ใหเ้ดนิทอ่นําเย็นและทอ่นํารอ้นผสมกนัตามรปู

อปุกรณเ์สรมิ
คาํอธบิาย รายการ

(Ø6 × 25) มม (M4.1 × 25) มม
การตดิตงัการบรรจุ ปลกัผนัง (4 ตวั) ถอดสกร ู(4 ตวั)

หมายเหต:ุ
• ขณะถอดเครอืงออกจากหบีหอ่ อาจพบนําอยูภ่ายในบา้ง ซงึถอืวา่เป็นปกตเินอืงจากจะมกีารทดสอบเครอืงในระหวา่งการผลติ
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TH5

ภาษาไทย

หมายเหต:ุ
• อณุหภมูนํิารอ้นจะลดลงถา้ปรมิาณนํามากขนึ เมอืเปิดกอ๊กใหนํ้าไหลแรงขนึ อณุหภมูนํิารอ้นจะเพมิ ถา้ลดปรมิาณนําใชเ้มอืเปิดกอ๊ก

ใหนํ้าไหลออ่นลง
• ในกรณีทมีกีารใชง้านอยา่งตอ่เนอืงโดยตงัอณุหภมูสิงู อณุหภมูขิองนําจะเพมิขนึ และอาจทําใหอ้ปุกรณค์วบคมุถกูกระตุน้เป็นการ

ชวัคราว ซงึจะสง่ผลใหอ้ณุหภมูขิองนําลดลง
• หากทา่นใชนํ้ามากกวา่หนงึจดุ แรงดนันําจะลด และนําอาจไหลนอ้ยลง หรอือณุหภมูนํิาเพมิสงูขนึ  อยา่งไรกต็าม นไีมใ่ชส่ญัญาณวา่

มปัีญหาใดๆ เกดิขนึ ใหป้รับกอ๊กนํารอ้นไปยงัระดบัทเีหมาะสม
• หา้มเปิดสวติชห์ากมคีวามเป็นไปไดว้า่ นําในเครอืงทํานําอุน่นันเย็นจัด

วธิกีารใชง้าน
 เปิดวาลว์นําหลกั
 เปิดสวติชเ์บรกเกอร ์และสวติชเ์ปิด-ปิดการทํางาน 
 ดนัแกน ELB ขนึขา้งบน ถา้มนัตกลงอยูด่า้นลา่ง 

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

ดนั ELB: เปิด ELB: ปิด

 ตงัคา่ลกูบดิควบคมุอณุหภมูใิหอ้ยูใ่นตําแหน่งตามทตีอ้งการ
(a)  หากตงัคา่ลกูบดิควบคมุอณุหภมูเิป็น "Min" (ตําสดุ) อณุหภมูจิะอยูใ่นระดบัตํา 

 (b)  หากตงัคา่ลกูบดิควบคมุอณุหภมูเิป็น "Max" (สงูสดุ) อณุหภมูจิะอยูใ่นระดบัสงู
 หมนุลกูบดิเพอืเลอืกกําลงัไฟฟ้า ไฟ ELB จะสวา่งขณะทเีครอืงกําลงัทํางาน

Min Max

ELB

   ระวงั หลกีเลยีงการใชนํ้าสกปรกซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ ประสทิธภิาพ
การทาํงานของเครอืงทาํความรอ้นและสว่นประกอบอนืๆ

บดิปุ่ มเปิดนําเย็นกอ่นเสมอ จากนนัจงึปรบักอ๊กนํารอ้นเพอืใหไ้ด้
อณุหภมูขิองนําทตีอ้งการ เพอืหลกีเลยีงอนัตรายจากการโดน
นํารอ้นลวก

การบาํรงุรกัษา
 

   คาํเตอืน ปิดเครอืงตดัวงจรไฟฟ้ากอ่นตรวจเช็คใดๆเพอืป้องกนัอนัตราย
จากไฟฟ้าช็อต

1. การตรวจสอบ ELB ในตวัเครอืง
ตรวจสอบ ELB ทมีากบัเครอืง(เดอืนละครัง) เพอืหลกีเลยีงอนัตรายตา่งๆ ทอีาจเกดิขนึกบัผูใ้ช ้เชน่ ทรัพยส์นิไดรั้บความเสยี-
หาย การบาดเจ็บรา้ยแรง หรอืการเสยีชวีติโปรดแน่ใจวา่เครอืงเปิดอยู่
• โปรดแน่ใจวา่เครอืงเปิดอยู่
• กดปุ่ มทดสอบสวติชน์ริภยั ELB หากสวติช ์ELB เป็นปกต ิแกนของ ELB จะเลอืนลงมา
• ดนัแกนสวติชน์ริภยั ELB ขนึเพอืรเีซต็ ELB

วธิกีารใชง้านเครอืงทาํนํารอ้นไฟฟ้า
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2. การทาํความสะอาดตวัเครอีง
โปรดแน่ใจวา่ไดปิ้ดสวติชเ์บรคเกอร ์(สะพานไฟ) เสยีกอ่น
• ทําความสะอาดดว้ยผา้ชบุนํา
• หา้มใชเ้บนซนี ธนิเนอร ์ผงซกัฟอก สารฟอกขาว และสารทําความสะอาดใดๆ
• หา้มสเปรยนํ์าลงหรอืวางผา้เปียกบนตวัเครอืง
• โปรดแน่ใจวา่ไดใ้ชผ้า้ทเีหมาะสมเพอืทําความสะอาดตวัเครอืงเพอืหลกีเลยีงมใิหเ้กดิรอยขดีขว่น

หมายเหต:ุ
• อยา่วางวสัดใุดๆลงบนตวัเครอืง

3. ทาํความสะอาดชุดกรองนํา (ตวัชุดกรองนําถกูตดิตงัอยูก่บัปุ่ ม
เครอืงกรองนํา)
• ทําความสะอาดชดุกรองนําดว้ยนําทกุสปัดาห์
• ทําความสะอาดชดุกรองนําเมอืทา่นรูส้กึวา่ นํารอ้นไมไ่หลตามปกต ิ วงแหวนรปูโอ

ชดุกรองนํา

   ระวงั ตอ้งใหแ้นใ่จวา่ วงแหวนรปูโอ ไม่
ถกูถอดออกและปลอดจากสงิกดี
ขวางอนืๆเพอืไมใ่หเ้กดินํารวั

การแกป้ญัหา
1. ตรวจสอบหวัขอ้ดา้นลา่งกอ่นการซอ่มแซม

อาการ จดุตรวจสอบ
นําไหลออกคอ่นขา้งยาก  • ตรวจสอบดวูา่การเชอืมตอ่นํามรีอยรัวใดๆ หรอืไม่

 • ทําความสะอาดชดุกรองถา้สกปรก
ไมม่นํีารอ้นออกมาจากทางนําออก 
(ไมม่กีารเชอืมตอ่แหลง่จา่ยไฟเขา้กบั
เครอืง)

 • ตรวจสอบดวูา่การเชอืมตอ่นําและไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจําเพาะทรีะบไุวห้รอืไม่
 • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สวติช ์เปิด/ปิด การทํางาน (ขวัคู)่ เปิดอยู่
 • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เบรคเกอรต์ดัวงจรขนาดเล็ก (MCB) เปิดอยู่
 • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แกน ELB ไมไ่ดเ้ลอืนลง 

ดนัแกน ELB ขนึเพอืตงัคา่  ELB ใหมอ่กีครัง (โปรดด ู"ทดสอบการทํางาน" หนา้ TH11)

ไมม่นํีาไหลออกมากจากเครอืงเลย  • โปรดแน่ใจวา่ทอ่จา่ยนําเขา้เปิดอยู่
 • ตรวจสอบดวูา่มทีอ่จา่ยนําอยูห่รอืไม่
 • ตรวจสอบดวูา่ทอ่จา่ยนําเขา้เชอืมตอ่อยูก่บัชดุกรองนํา

2. หากเกดิสงิผดิปกตดิงัระบดุา้นลา่งในขณะใชง้าน โปรดอยา่ใชเ้ครอืงและตดิตอ่ตวัแทนทไีดรั้บอนุญาตทนัที
• นํารัว
• ควบคมุอณุหภมูนํิารอ้นไมไ่ด ้
• ไฟ ELB ไมต่ดิ

3. สําหรับการซอ่มตอ้งใชช้า่งชาํนาญพเิศษ หา้มพยายามซอ่มเครอืงดว้ยตวัเอง

ขอ้มลูจาํเพาะ
แหลง่จา่ยไฟ กระแสไฟฟ้าสลบั 220 โวลท ์50 เฮริท์ซ์

กาํลงัไฟฟ้า 6000 วตัต์

การควบคมุอณุหภมู ิ 32 °C (ตําสดุ)   50 °C (ประมาณ)

แรงดนันําตาํสดุ 0.02 MPa / 0.2 กโิลกรัมแรง/ตร.ซม. / 2.9 ปอนด/์ตร.นวิ

แรงดนันําสงูสดุ 1.0 MPa / 10.2 กโิลกรัมแรง/ตร.ซม. / 145.0 ปอนด/์ตร.นวิ

อตัราการไหลของนําตาํสดุ 1.8 ลติร/นาที

ขนาดเครอืง (ประมาณ) 
ส × ก × ล 195 มม x 233 มม × 112 มม

นําหนกั (ประมาณ) 2.0 กโิลกรัม
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ภาษาไทย
วธิกีารตดิตงัเครอืงทาํนํารอ้นไฟฟ้า

 คาํเตอืน
สาํหรบัผูต้ดิตงั

 ● อยา่ตดิตงั ถอด หรอืตดิตงัเครอืงใหมอ่กีครงัดว้ยตวัเอง
• การตดิตงัทไีมเ่หมาะสมอาจทําใหเ้กดิไฟฟ้ารัว ไฟฟ้าชอ็ต ไฟไหม ้หรอืเกดิการบาดเจ็บ การตดิตงัและการวางระบบสาย-

ไฟตอ้งผา่นการดําเนนิการโดยบคุลากรทมีคีวามชาํนาญเพยีงพอ
 ● อยา่นําทอ่นําเขา้และทอ่นําออกของตวัเครอืงไปใชร้ว่มกบัทางนําออกอนืๆ แรงดนันําอาจลดลง เนอืงจากนําได้
ถกูถา่ยเทออกไป ณ จดุอนื ๆ อณุหภมูนํิาอาจรอ้นจดัขนึ 

 ● เครอืงนตีอ้งตอ่ลงดนิ การตดิตงัสายดนิเพอืป้องกนัไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าช็อต

 ● เครอืงนคีวรไดร้บัการตดิตงัและใหบ้รกิารโดยผูเ้ชยีวชาญ และควรใชเ้ฉพาะอะไหลข่องแทเ้ทา่นนั ไมเ่ชน่นนัอาจ
ทาํใหเ้กดิไฟไหมห้รอืสง่ผลใหเ้ครอืงทาํงานอยา่งไมเ่หมาะสมได้
 ● ขณะตดิตงัโปรดแนใ่จวา่แหลง่จา่ยไฟและนําปิดอยู่
 ● โปรดใชเ้ครอืงตามเงอืนไขแรงดนัไฟฟ้าทอีนญุาต ไมเ่ชน่นนัอาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าช็อตหรอืไฟไหมไ้ด้
 ● ในการตดิตงัเครอืงทาํนําอุน่ขนาดของสายทอ่ออ่นและสายไฟตอ้งมขีนาดทเีหมาะสม เพอืหลกีเลยีง อนัตรายที
เกดิขนึจากการเกดิควนัไฟและไฟไหม้
 ● เครอืงนจีะตอ้งเชอืมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟแบบถาวรผา่นสวติช ์เปิด/ปิด การทาํงานทมีรีะยะหา่งหนา้สมัผสัของทกุ
ขวัทอียูใ่นระบบสายไฟแบบคงทอียา่งนอ้ย 3 มม จะตอ้งจาํแนกสวติชน์อีอกมาไดอ้ยา่งเดน่ชดั แตต่อ้งอยูส่งูเกนิ
กวา่บคุคลทใีชอ้า่งอาบนําหรอืฝกับวัจะเออืมถงึ 
 ● ใชอ้ะไหลเ่สรมิทใีหม้าเพอืทาํการตดิตงั

 ระวงั
 ● เครอืงนจีะตอ้งใชส้าํหรบัการตดิตงัในรม่เทา่นนั
 ● ตอ้งใสส่ายทอ่ออ่นเขา้ไปในเครอืงโดยผา่นจดุทกีาํหนดไวเ้ทา่นนั (อยา่เจาะรเูพมิ)
 ● โปรดแนใ่จวา่ไมไ่ดต้ดิตงัเครอืงนใีนบรเิวณทมีนํีา ซงึอาจทาํใหเ้กดิควนั ประกายไฟ ไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต และ
เกดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ

กอ่นการตดิตงั
• ตอ้งตดิตงัโดยผูเ้ชยีวชาญ
• งานเดนิทอ่ทงัหมดจะตอ้งสมบรูณ์
• ใชท้อ่ทเีหมาะสมสําหรับการตอ่ทางนําเขา้และออกซงึสามารถทนตอ่อณุหภมูแิละแรงดนัทสีงูได ้
• โปรดแน่ใจวา่แรงดนันําอยูตํ่ากวา่แรงดนัทอีนุญาต

แรงดนันําตําสดุ 0.02 MPa / 0.2  กโิลกรัมแรง/ตร.ซม. / 2.9 ปอนด/์ตร.นวิ

แรงดนันําสงูสดุ 1.0 MPa / 10.2  กโิลกรัมแรง/ตร.ซม. / 145.0 ปอนด/์ตร.นวิ

• โปรดแน่ใจวา่แรงดนันําสอดคลอ้งกบัทแีสดงในภาพ นําจะตอ้งลน้ออกจากสายยางใน
ระยะ 2.0 เมตร เหนอืปุ่ ม เปิด-ปิดนํา

2.0 เมตร
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วธิกีารตดิตงั
หมายเหต:ุ
• ขณะตดิตงัโปรดแน่ใจวา่แหลง่จา่ยไฟและนําปิดอยู่

1. บรเิวณทคีวรตดิตงัเครอืง
• ตดิตงัเครอืงในรม่ทสีามารถป้องกนัการเกดินําแข็งเกาะเทา่นัน

   คาํเตอืน โปรดแนใ่จวา่ไดต้ดิตงัเครอืงนบีนผนงัตามภาพท ี1 (ตาํแหนง่ในแนว
ดงิพรอ้มทอ่นําเขา้และทอ่นําออกลงดา้นลา่ง)

• อยา่ตดิตงัเครอืงนใีหห้า่งจากผนังผนังตามภาพท ี2
• เลอืกบรเิวณทเีหมาะสมตอ่การเขา้ถงึแหลง่จา่ยไฟและนํา
• หลกีเลยีงการตดิตงัททํีาใหต้วัเครอืงอยูใ่นสภาวะดงัตอ่ไปน:ี

 - การตดิตงัในททีเีย็นจัดจนทําใหเ้กดินําแข็งเกาะได ้
 - แรงดนัไฟฟ้าเกนิกวา่ทรีะบไุว ้

   ระวงั โปรดแนใ่จวา่ไมไ่ดต้ดิตงัเครอืงนใีนบรเิวณทมีนํีา ซงึอาจทาํใหเ้กดิ
ควนั ประกายไฟ ไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต และเกดิความเสยีหายตอ่
ทรพัยส์นิ

2. วธิกีารถอดฝาครอบหนา้
• โปรดแน่ใจวา่ลกูบดิควบคมุอณุหภมูอิยูท่ตํีาแหน่ง "Min" (ตําสดุ) 
• ถอดสกรทูดีา้นลา่งของเครอืงออก 
• ดนัปุ่ มปรับอณุหภมูขินึ (ปุ่ มปรับอณุหภมูติดิกบั"ฝาปิดปุ่ มไฟฟ้า" ในเครอืง) 

ใหแ้น่ใจวา่ปุ่ มปรับอณุหภมูไิมต่ดิไปกบัฝาครอบ
• ดงึฝาครอบดา้นลา่งกอ่นแลว้ปลดขอเกยีวดา้นบนออก 
• ถอดฝาครอบรปูตวั "U" ออกจากเครอืงกอ่นทําการตดิตงั

หมายเหต:ุ
• ลกูบดิควบคมุอณุหภมูจิะอยูท่ฝีาครอบหนา้ 

(ไมจํ่าเป็นตอ้งดงึออก)

3. วธิกีารซอ่มเครอืง
 โปรดซอ่มเครอืงตามภาพดา้นลา่ง:

182.50 มม

157.50 มม

ถอดสกรู

13.50 มม
7.50 มม 120.00 มม 55.00 มม

ถอดสกรู

ถอดสกรู
ถอดสกรู

LET

OUTLET

 ลกูบดิควบคมุอณุหภมูิ

ฝาครอบหนา้

ถอดฝาครอบรปู "U"ฝาครอบรปู "U"

ถอดสกรู

ภาพประกอบ 1 ภาพประกอบ 2

DH-6SM1_TH.indb   8DH-6SM1_TH.indb   8 14/7/2020   7:52:26 PM14/7/2020   7:52:26 PM



TH9

ภาษาไทย

หมายเหต:ุ
• สําหรับรทูอียูใ่นระดบัเดยีวกนั โปรดใชเ้ครอืงมอืทเีหมาะสมเพอืใหแ้น่ใจวา่รไูดร้ะดบั

 เจาะร ู4 รสํูาหรับยดึผนังโดยใชส้วา่น ใสป่ลกัผนังเขา้ไป
ในรแูตล่ะรู

 

25 มม

Ø6 มม

ปลกัผนัง

 สอดสายทอ่ออ่นเขา้ไปในตวัเครอืงตามภาพท ี3 ดา้นลา่ง:
• ตดัยางทปิีดอยูก่บัฝาครอบหลงัออกและสอดสายทอ่ออ่นเขา้ไป

สายทอ่ออ่น

ยางกนันํา

ภาพประกอบ 3

   ระวงั ตอ้งใสส่ายทอ่ออ่นเขา้ไปในเครอืงโดยผา่นจดุทกีาํหนดไวเ้ทา่นนั 
(อยา่เจาะรเูพมิ)

 ยดึเครอืงบนผนังดว้ยสกร ู4 ตวั 
ยดึแผน่แบบการตดิตงัเขา้กบัผนังดว้ยสกร ู4 ตวั 
ขนัสกรเูขา้กบัพกุดา้นบนทงัสองตวัใหแ้น่น แลว้จงึขนัสกรอูกีสองตวัทเีหลอื

 
 โปรดแน่ใจวา่ไดย้ดึกบัผนังใหแ้น่นโดยลองเขยา่เครอืงซา้ยขวา

หมายเหต:ุ
• ในการตดิตงัเครอืงตอ้งใชส้กร ู4 ตวั

ผนัง

แผน่หลงัปลกัผนัง

แผน่หลงัปลกัผนัง

ผนัง

4. การตอ่สายไฟ
• โปรดแน่ใจวา่มแีหลง่จา่ยไฟสําหรับตวัเครอืงนตีามทรีะบไุว ้

   คาํเตอืน  ● ในการตดิตงัเครอืงทาํนํารอ้นขนาดของสายทอ่ออ่นและสายไฟตอ้ง
มขีนาดทเีหมาะสม เพอืหลกีเลยีง อนัตรายทเีกดิขนึจากการเกดิ
ควนัไฟและไฟไหม้
 ● เครอืงนจีะตอ้งเชอืมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟแบบถาวรผา่นสวติช ์เปิด/
ปิด การทาํงานทมีรีะยะหา่งหนา้สมัผสัของทกุขวัทอียูใ่นระบบสาย
ไฟแบบคงทอียา่งนอ้ย 3 มม. จะตอ้งจาํแนกสวติชน์อีอกมาไดอ้ยา่ง
เดน่ชดั แตต่อ้งอยูส่งูเกนิกวา่บคุคลทใีชอ้า่งอาบนําหรอืฝกับวัจะ
เออืมถงึ

 การเดนิสายทอ่ออ่นทตีอ่อยูก่บัขวั ELB ในตวัเครอืง: 
สายออ่น 4.0 มม2, สายสองเคลอืบ

FILTER
CLEANING

สายดนิ

สวติช ์เปิด/ปิด การทํางาน

สายทอ่ออ่น เบรคเกอร ์
(สะพานไฟ)
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 คลายสกรเูครอืงยดึสายไฟฟ้าและตรงึสายเคเบลิ คลายสกร(ูนอ้ต) และยดึลวด (L) กบั (N) เขา้กบัเบรกเกอร ์ELB (ที
ตําแหน่งขวั L,N) เชอืมตอ่สายดนิเขา้จดุตอ่สายดนิ ดว้ยแรงบดิ 1 นวิตนัเมตร (10 กก.แรง-ซม.) ตรงึเครอืงยดึสายไฟฟ้า
เพอืหนบีสายเคเบลิ

5 มม

L N
สถาน ีELB จดุตอ่สายดนิ 1 นวิตนัเมตร

40 มม13 มม

50 มม
13 มม

L
N

 ตอ่สายไฟฟ้าใหถ้กูตอ้ง (L คอืสายไฟ , N คอืสายทเีป็นกลาง)
• การตอ่สายไฟผดิขวั (L,N) จะทําใหก้ารทํางานผดิปกต ิซงึอาจทําใหเ้กดิไฟฟ้ารัว ไฟไหม ้เป็นตน้
• โปรดตรวจสอบการเขา้สายไฟฟ้าใหถ้กูตอ้ง (L คอืสายไฟ , N คอืสายทเีป็นกลาง) ตรวจสอบโดยไขควงเชค็ไฟ หรอืเครอืงมอืวดั

แรงดนัไฟฟ้า โดยตอ่สายวดัขา้งหนงึไปทสีายกราวดแ์ละสายวดัอกีขา้งหนงึ ไปทจีดุตอ่สายไฟ
• ถา้เข็มเครอืงมอืวดัแรงดนัไฟฟ้าขนึมากแสดงวา่เป็นขวั L (ขวัสายไฟ)

แผงวงจร

จดุตอ่ของแหลง่จา่ยไฟ
มเิตอรท์ดสอบ

สายดนิ

 การตอ่สายดนิ

   คาํเตอืน เครอืงนตีอ้งตอ่ลงดนิ การตดิตงัสายดนิเพอืป้องกนัไฟฟ้าดดู ไฟฟ้า
ช็อต

• โปรดเลอืกสถานททีฝัีงแทง่กราวด ์(DQ-6H) ในทชีนื และฝังลกึลงไปโดยสว่นบนสดุจะตอ้งลกึจากผวิดนิอยา่งนอ้ย 70 
เซนตเิมตร

• คา่ความตา้นทานทวีดัไดต้อ้งนอ้ยกวา่ 100 Ω หากวา่วดัไดม้ากกวา่จะตอ้งกดแทง่กราวดใ์หล้กึลงไปอกีหรอืพมิแทง่กราวด ์เป็น 2 
หรอื 3 แทง่

ผวิดนิ

เครอืงมอืสําหรับใชฝั้ง
แทง่สายดนิ

อยา่งนอ้ย 70 ซม
อยา่งนอ้ย 70 ซม

(ฟังแบบเอยีง) (ฟังแบบขนาน)

อยา่งนอ้ย 70 ซม

ประมาณ 2 เมตร ประมาณ 2 เมตร

การตอ่การตอ่

1 เมตร

5. วธิตีดิตงัทอ่นํา

หมายเหต:ุ
• ตรวจสอบวา่มนํีารัวจากทอ่หรอืไม่
• ขณะใชก้าวในการตอ่ทอ่ภายนอก คณุจะตอ้งรอใหก้าวแหง้กอ่นทจีะทําการทดสอบการทํางานดว้ยนําตอ่ไป

   คาํเตอืน
อยา่นําทอ่นําเขา้ของตวัเครอืงไปใชร้ว่มกบัทางนําออกอนืๆ แรงดนันํา
อาจลดลง เนอืงจากนําไดถ้กูถา่ยเทออกไป ณ จดุอนื ๆ อณุหภมูนํิา
อาจรอ้นจดัขนึ 

สายดนิ
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TH11

ภาษาไทย

FILTER
CLEANING

ชดุกรองนํา

แกนสวติช์
นริภยั ELB

ทอ่จา่ยนําเขา้

ประตนํูาเขา้

FILTER
CLEANING

ตวัเครอืง

ปลายทอ่

ทางนําออก

ใชท้อ่นํายาวอยา่งตํา
150 มลิลเิมตร

ขอ้ตอ่รปูตวัที

ทอ่จา่ยนําเขา้
อปุกรณแ์ยก
ซอืตา่งหาก

(1)

ปะเกน็ยาง
(2)

(1) ขอ้ตอ่รปูตวัทตีอ้งถกูตดิตงัอยูร่ะหวา่งประตู
นําเขา้หลกักบัอปุกรณแ์ยกซอืตา่งหาก

(2) วางยางรองระหวา่งชดุกรองนําและทอ่นํา 
หา้มใชผ้า้เทปพันทอ่นํา ควรขนัใหแ้น่นดว้ย
กญุแจเลอืน

หมายเหต:ุ
คณุควรวางทอ่นําใหส้นัและเป็นแนวตรงทสีดุเทา่
ทจีะทําได ้เนอืงจากหากระยะทางจากตวัเครอืง
ไปยงักอ๊กนํายงิยาวขนึเทา่ไหรจ่ะยงิสง่ผลถงึ
อณุหภมูขิองนํารอ้นมากขนึเทา่นัน เพราะจะ
ทําใหเ้กดิแรงตา้นทานและอณุหภมูนํิา
เปลยีนแปลงมากยงิขนึ

6. จะยดึแผน่ฝาครอบใหแ้นน่ไดอ้ยา่งไร
 โปรดแน่ใจวา่ลกูบดิควบคมุอณุหภมูบินฝาครอบ

หนา้และ "D-Cut" อยูท่ตํีาแหน่ง "Min" (ตําสดุ)
 ปิดฝาครอบหนา้ของตวัเครอืงตามลําดบัทแีสดงใน

ภาพ (ปิดจากบนลงลา่ง)
 กดลกูบดิควบคมุอณุหภมูิ
 ยดึสกรทูดีา้นลา่งของตวัเครอืง

หมายเหตุ:
• หา้มกดปุ่ มทดสอบ ELB ในขณะทยีดึแผน่ฝา

ครอบใหแ้น่น
LET

OUTLET

ELB

ELB Test

ELB Reset

Push Up

Min

Max

ELB

ELB Test

ELB Reset

Push Up

Max

Min

FILTER
CLEAN

ING

ELB

ELB Test

ELB Reset

Push Up

Max

Min

FILTER
CLEAN

ING

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

ฝาครอบหนา้

ตําแหน่งปิด
FILTER
CLEANING

ตําแหน่ง "D-Cut"

แผน่หลงั

ฝาครอบหนา้

แผน่หลงั

ถอดสกรู

ฝาครอบหนา้

กด

ทดสอบการทาํงาน

   คาํเตอืน  ● ตรวจสอบ ELB ทมีากบัเครอืง (เดอืนละครงั) เพอืหลกีเลยีงอนัตราย
ตา่งๆ ทอีาจเกดิขนึกบัผูใ้ช ้เชน่ ทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหาย การ
บาดเจ็บรา้ยแรง หรอืการเสยีชวีติ 
 ● หากแกนสวติชน์ริภยั ELB ไมส่ามารถทาํการรเีซ็ตไดแ้มว้า่คณุจะ
ดนัขนึแลว้ หรอืปุ่ มนเีลอืนกลบัลงมาขณะดาํเนนิการ โปรดอยา่ใช้
เครอืงและตดิตอ่ตวัแทนทไีดร้บัอนญุาตทนัท ีเพอืหลกีเลยีงอนัตราย
ตอ่ผูใ้ช ้เชน่ เกดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ การบาดเจ็บรา้ยแรง 
หรอืการเสยีชวีติ หา้มซอ่มแกนสวติชน์ริภยั ELB ดว้ยการปิดเทป 
ฯลฯ

1. • เปิดประตนํูาเขา้จากทอ่ประธาน
• ตรวจดวูา่มนํีารัวจากทอ่หรอืไม่

2. • กอ่นเปิดสวติชไ์ฟฟ้าโปรดตรวจการตอ่สายไฟ
• เปิดสวติชเ์บรกเกอรแ์ละสวติชเ์ปิด-ปิดการทํางาน
• ไฟ ELB (สแีดง) จะสวา่งขนึ (ดนัแกน ELB ขนึบนเพอืตงัการทํางานของ ELB)
• กดป่มุ ELB เพอืตรวจสอบการทํางาน

-  หากไฟ ELB ดบั (แกนสวติชน์ริภยั ELB เลอืนลงมา) แลว้ดนัแกนสวติชน์ริภยั ELB ขนึ 
ถอืวา่เป็นเรอืงปกติ

3. • เปิดกอ๊กนํารอ้นและตงัอณุหภมูโิดยการหมนุปุ่ มควบคมุอณุหภมูิ
• ตงัคา่ปุ่ มควบคมุอณุหภมูริะหวา่ง "Min" หรอื "Max"

4. • ปรับแตง่กอ๊กนํารอ้นจนอณุภมูนํิารอ้นอยูใ่นระดบั ทเีหมาะสม
• รอ้นเกนิไป    : เปิดกอ๊กนําเย็นตอ่ไป

: ตรวจสอบวา่มกีารอดุตนับรเิวณหวักอ๊กผสมหรอืไม ่
• เย็นเกนิไป    : ลดปรมิาณนําจากกอ๊กนําเย็นหรอืเปิดกอ๊กนํารอ้นเพมิเตมิ

Min Max

ELB

ELB Test

ELB Reset
Push Up

FILTER
CLEANING

FILTER
CLEANING

ดนั
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