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.
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BEFORE USING ELECTRIC WATER HEATER
SAFETY PRECAUTIONS

Make sure to follow these instructions

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

 ڦThe symbols are classified and explained as follows.
This symbol indicates prohibition.

This symbol indicates requirement that
must be followed.

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 fix the ELB Reset Lever forcibly
with tape and such.
● Do not insert finger 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 fit 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, fire and electric shock hazards.
● Do not disassemble, repair or modify the appliance. It may cause fire, 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 / fire / 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 flow 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.
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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, fire 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
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.
● Do not switch on if there is possibility the water in the appliance is frozen.
● Never fix 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".)
English

● 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 first 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 flow pressure is under the allowable rated pressure as stated
on Specifications table. (See page EN6 "SPECIFICATIONS".)
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PARTS IDENTIFICATION
Earth

Parts not included
Flexible Cord
(Not included)

ON/OFF DP (Double Pole) Switch

Front Plate

Miniature Circuit Breaker (MCB)
ELB Test Button

ELB

ELB Lamp

Filter Body Assembly
O Ring

ELB Test

Temperature Control Knob
ELB Reset Lever
Min

Max

ELB Reset
Push Up

Filter Unit
Filter Knob

FILTER
FILTER
FILTER

CLEANING
CLEANING
CLEANING

Faucet
Hot Water Faucet
Water Inlet
Main Water Valve

Cold Water Faucet
Water Outlet
Parts not included

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

ACCESSORIES
Description

Installation Packing

Items

(Ø6 × 25) mm

(M4.1 × 25) mm

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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HOW TO USE ELECTRIC WATER HEATER
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 flow 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.

ELB

ELB

ELB

ELB Test

Min

Max

ELB Test

Min

ELB Reset
Push Up

Max

ELB Reset
Push Up

ELB Test

Min

Max

FILTER
FILTER
FILTER

FILTER

CLEANING
CLEANING

Push

ELB: On condition

ELB Reset
Push Up

FILTER

CLEANING
CLEANING
CLEANING

CLEANING
CLEANING

ELB: Off condition
ELB

Min

English

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.

Max

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

CAUTION

Avoid using dirty water as it may affect heater
performance and other components.
Always turn on the Cold Water Faucet first 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.
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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 fixed 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.

CAUTION

O Ring

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

Filter Unit

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 Specifications
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 flows 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
Power Consumption
Temperature Control

220 V a.c. 50 Hz
6000 W
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
Dimension (Approx.)
H ×W × D
Weight (Approx.)

1.8 L/min
195 mm x 233 mm × 112 mm
2.0 kg
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HOW TO INSTALL ELECTRIC WATER HEATER

For Installer

WARNING
● Do not install, remove or reinstall the appliance by yourself.
• Improper installation will cause leakage, electric shock, fire 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 fire 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 fire.
● Proper size of Flexible Cord and electric wiring must be installed to avoid smoke emission and fire
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
fixed wiring. This switch must be clearly identifiable but out of reach of a person using a fixed bath
or shower.
● Use the attached accessories parts for installation.

CAUTION
English

● 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, fire, 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 flow 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 flow
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 specified voltage.
Figure 1

CAUTION

Figure 2

Ensure this appliance is not installed at the place where water
existence will lead to smoke emission, ignition, fire, 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 first at the bottom and then unhook the top part.
• Remove the "U" Cap from the appliance before installation.

Temperature Control Knob
Front Plate

Note:
• Temperature Control Knob is attached to Front Plate
(No need to pull out).

Screw

OUTL

ET

LET

"U" Cap

Remove the "U" Cap

3. How to fix the appliance.
Please fix the appliance based on the dimension below:
182.50 mm

Screw

Screw

157.50 mm
Screw
Screw

13.50 mm
7.50 mm

120.00 mm

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

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

Wall Plug

Ø6 mm

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.

Wall Plug

Back Plate

English

Wall

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

Wall Plug

Back Plate

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

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 fire 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 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 appliance:
Flexible Cord 4.0 mm2, double-coated cable.

Earth
ON/OFF DP
(double pole) Switch
Flexible Cord

Miniature Circuit
Breaker (MCB)

FILTER

CLEANING
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Unscrew the cord holder and fix 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.

Earth Plate

13 mm

40 mm

5 mm

L
N
50 mm
13 mm

L
N
ELB Terminal

1 N.m

Ground Point

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 deflects greatly, the polarity of the Power Supply terminal is "L".
Main Power Board

Earth

Power-Supply
Tester Terminals

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.
Burying tool
Earth Rod

(Bevel Style)
70 cm at least

Ground
Surface

Connection

(Parallel Style)

Connection

70 cm at least

70 cm at least

1m

About 2 m About 2 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.

EN10
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Main Body

(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.
ELB Reset
Do not use Piping Tape. Tighten it by
Lever
spanner firmly.

FILTER

CLEANING

Thread
End

Filter Body
Assembly

FILTER

CLEANING

Water
Outlet

(2)

Use Flexible Pipe
Minimum length
150 mm
(1)

Rubber
Packing

Main Water
Valve
Water Inlet

Tee Joint
Main Water
Valve

Parts not
included

6. How to fix the Front Plate.

Back Plate

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.

"D-Cut" Position
ELB

ELB Test

Min

Max

OFF position

ELB Reset
Push Up

FILTER

CLEANING

FILTER
FILTER

CLEANING
CLEANING

Front Plate

Front Plate

English

ELB

Min

Max

ELB
t
se
Re
Up

B
EL sh
Pu

ELB Reset
Push Up
Max
Min

Back
Plate

st

ELB Test

Te

ELB

B
EL

Note:
• Do not push the ELB Test Button when fixing
the Front Plate.

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 influence may be caused
on the hot water temperature due to
increase in resistance and change in water
temperature.

ELB Test

Press

OUTL

ELB Reset
Push Up

ET

Max
Min

FILTER

CLEANING

FILTER

CLEANING

LET

Screw

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 fix 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.
ELB

ELB Test

Min

Max

ELB Reset
Push Up

FILTER
FILTER

CLEANING
CLEANING

DH-6SM1_TH.indb 11

Push

EN11

14/7/2020 7:52:22 PM

ก่อนการเริมใชง้ านเครืองทํานําร้อนไฟฟ้า
ข้อควรระว ังเพือความปลอดภ ัย

โปรดแน่ใจว่าได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าเหล่านี

ิ โปรดปฏิบ ัติตามคําแนะนํา
เพือป้องก ันอุบ ัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บแก่ผใู ้ ช ้ บุคคลอืน และเกิดความเสียหายแก่ทร ัพย์สน
ด้านล่าง
 ڦข้อบ่งชีต่อไปนีแสดงถึงระด ับความเสียหายทีเกิดจากการดําเนินการอย่างไม่ถก
ู ต้อง

คําเตือน

แสดงถึงการบาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชีวต
ิ

ระว ัง

แสดงถึงความเสียงต่อการบาดเจ็บ
ิ
หรือความเสียหายของทรัพย์สน

ั
 ڦสญล
ักษณ์และคําอธิบายมีด ังต่อไปนี
สัญลักษณ์นี หมายถึง การห ้าม

สัญลักษณ์นี หมายถึง จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม

คําเตือน
์ ริ ภ ัย ELB ไม่สามารถทําการรีเซ็ ตได้แม้วา
● หากแกนสวิตชน
่ คุณจะด ันขึนแล้ว หรือปุ่มนีเลือนกล ับลงมาขณะ
ดําเนินการ โปรดอย่าใชเ้ ครืองและติดต่อต ัวแทนทีได้ร ับอนุญาตท ันที เพือหลีกเลียงอ ันตรายต่อผูใ้ ช ้ เช่น เกิด
์ ริ ภ ัย ELB ด้วยการปิ ด
ิ การบาดเจ็บร้ายแรง หรือการเสียชีวต
ความเสียหายต่อทร ัพย์สน
ิ ห้ามซ่อมแกนสวิตชน
เทป ฯลฯ
● อย่าใส่นวหรื
ิ
อว ัตถุอนใดเข้
ื
าไปในเครือง เพือหลีกเลียงมิให้เกิดอ ันตรายทางกายภาพและไฟฟ้าช็ อต
● อย่าเปลียนชินส่วนอืนใดของเครืองนีด้วยอะไหล่ทไม่
ี ใช่ของแท้
• ชินส่วนของรุน
่ อืนๆ จะไม่สามารถเข ้ากันได ้พอดีกบ
ั รุน
่ นีและอาจก่อให ้เกิดสภาวะทีเป็ นอันตรายต่อผู ้ใช ้
ั ัสก ับอะไหล่ทมี
● อย่าสเปรย์นําหรือวางผ้าเปี ยกลงบนเครืองนี เพือหลีกเลียงมิให้สมผ
ี กระแสไฟฟ้าผ่าน และเพือ
ป้องก ันมิให้เกิดอ ันตรายจากคว ัน ประกายไฟ ไฟไหม้ และไฟฟ้าช็ อต
● อย่าถอดแยก ซ่อมแซม หรือด ัดแปลงต ัวเครือง ซึงอาจทําให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็ อต หรือการบาดเจ็บได้
• โปรดติดต่อศูนย์บริการของคุณเพือทําการซ่อมแซม
● ห้ามใชเ้ ครืองนีก ับแหล่งจ่ายนําแบบพกพา
● เครืองนีต้องต่อลงดิน การติดตงสายดิ
ั
นเพือป้องก ันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็ อต
● หยุดใชเ้ ครืองนีหากเกิดสิงผิดปกติ / การทํางานล้มเหลว และให้ปิดสวิตชเ์ บรคเกอร์ (สะพานไฟ)
(ความเสียงจากคว ันไฟ / ไฟไหม้ / ไฟฟ้าช็ อต / นําร้อนลวก)
ตัวอย่างความผิดปกติหรือการทํางานล ้มเหลว:
• แกนสวิตช์นริ ภัย ELB ไม่สามารถรีเซ็ตได ้ โปรดดู "ทดสอบการทํางาน" หน ้า TH11
• มีการตรวจจับกลินไหม ้หรือควันไฟได ้ในระหว่างการทํางาน
• ฝาครอบหน ้าหรือฝาครอบหลังผิดรูปหรือร ้อนผิดปกติ
• อุณหภูมข
ิ องนํ าทีไหลออกมาจะร ้อนมากเป็ นพิเศษ
→ ติดต่อตัวแทนทีได ้รับอนุญาตทันทีเพือขอรับการซ่อมบํารุง / ซ่อมแซม
ั ัส
● ผลิตภ ัณฑ์นมิ
ี ได้ผลิตขึนเพือใชง้ านโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ทีมีขอ
้ บกพร่องทางด้านร่างกายประสาทสมผ
หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู ้ เว้นแต่จะได้ร ับการกําก ับดูแลหรือคําแนะนําเกียวก ับการ ใช ้
ผลิตภ ัณฑ์นจากบุ
ี
คคลทีเป็นผูร้ ับผิดชอบความปลอดภ ัยของพวกเขา เด็กควรได้ร ับการดูแลเพือให้แน่ใจว่า
พวกเขาไม่ได้เล่นก ับผลิตภ ัณฑ์น ี
● โปรดแน่ใจว่าแรงด ันไฟฟ้าทีระบุในฉลากของต ัวเครืองนนเหมื
ั
อนก ับแหล่งจ่ายไฟในท้องถินของคุณ
● ระว ังอุณหภูมน
ิ ําของห ัวฝักบ ัว เมือลดปริมาณนํา อุณหภูมข
ิ องฝักบ ัวจะร้อนจ ัด หากอ ัตราการไหลของนําตําเกินไป
● หากมีการใชง้ านโดยเด็ก คนชรา ผูป
้ ่ วย และผูพ
้ ก
ิ าร ผูด
้ แ
ู ลควรระม ัดระว ังเป็นพิเศษและตรวจสอบอุณหภูมน
ิ ํา
ด้วยมือเป็นระยะๆ

TH2
DH-6SM1_TH.indb 2

14/7/2020 7:52:25 PM

คําเตือน
● ปิ ดเครืองต ัดวงจรไฟฟ้าก่อนตรวจเช็ คใดๆเพือป้องก ันอ ันตรายจากไฟฟ้าช็ อต
● ขณะเกิดฟ้าผ่า / พายุ ให้ปิดสวิตชเ์ บรคเกอร์ (สะพานไฟ) ล่วงหน้า เพือป้องก ันมิให้เครืองได้ร ับความเสียหาย
ิ
● ตรวจสอบ ELB ทีมาก ับเครือง (เดือนละครง)
ั เพือหลีกเลียงอ ันตรายต่างๆ ทีอาจเกิดขึนก ับผูใ้ ช ้ เช่น ทร ัพย์สน
ได้ร ับความเสียหาย การบาดเจ็บร้ายแรง หรือการเสียชีวต
ิ โปรดดู "ทดสอบการทํางาน" หน้า TH11
● ตรวจสอบเบรคเกอร์ (สะพานไฟ) เดือนละครงั เพือให้แน่ใจว่าไม่มข
ี อ
้ ผิดพลาดใดๆ ก ับระบบสายดินในคร ัว
เรือน ซึงอาจทําให้เกิดอ ันตรายจากไฟฟ้าช็ อตได้
● ผูผ
้ ลิตจะไม่ร ับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดจากการติดตงอย่
ั
างไม่ถก
ู ต้องหรือการไม่ปฏิบ ัติตามคําแนะนําที
ระบุไว้ในคูม
่ อ
ื การใชง้ านและคําแนะนําการติดตงั

ระว ัง
● ห้ามใชเ้ บนซีน ธินเนอร์ สารฟอกขาว และสารทําความสะอาดใดๆ เพือหลีกเลียงมิให้เกิดอ ันตรายจากคว ัน
ประกายไฟ ไฟไหม้ และไฟฟ้าช็ อต
้ ําสกปรกซึงอาจส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการทํางานของเครืองทําความร้อนและส่วน
● หลีกเลียงการใชน
ประกอบอืน ๆ
● อย่าอุดทางนําออกด้วยมือ ผ้าขนหนู หรือบิดสายฝักบ ัว(ไม่ได้มาก ับต ัวเครือง) อ ัตราการไหลของนําจะลดลง
และอุณหภูมข
ิ องนําอาจจะร้อนจ ัด
● เพือหลีกเลียงอ ันตรายทีอาจเกิดขึนจากการรีเซ็ ตต ัวของเครืองต ัดกระแส ไฟโดยไม่ตงใจ
ั
เครืองต ัดกระแส
ไฟฟ้าไม่สามารถถูกจ่ายจากสวิชต์ภายนอกได้ เช่น ต ัวตงเวลา
ั
หรือ เชือมต่อก ับวงจรเปิ ด-ปิ ดแบบอ ัตโนม ัติ
์ ากสงสยว่
ั านําทีอยูใ่ นเครืองอาจแข็งต ัว
● อย่าเปิ ดสวิตชห
● อย่าซ่อมเครืองด้วยการปิ ดเทปหรือกาว ปฏิบ ัติตามคําแนะนําในการติดตงอย่
ั
างเคร่งคร ัด (ดูหน้า TH7-TH11
"วิธก
ี ารติดตงเครื
ั
องทํานําร้อนไฟฟ้า")
● ต้องให้แน่ใจว่า วงแหวนรูปโอ ไม่ถก
ู ถอดออกและปลอดจาก สิงกีดขวางอืนๆเพือไม่ให้เกิดนํารวั
● กดสวิตช ์ เปิ ด/ปิ ด การทํางานก่อนและหล ังการใชง้ านแต่ละครงั
● บิดปุ่มเปิ ดนําเย็นก่อนเสมอ จากนนจึ
ั งปร ับก๊อกนําร้อนเพือให้ได้อณ
ุ หภูมข
ิ องนําทีต้องการ เพือหลีกเลียง
อ ันตรายจากการโดนนําร้อนลวก
● ผลิตภ ัณฑ์นใช
ี ใ้ นคร ัวเรือนเท่านน
ั
● โปรดอ่านคําแนะนําก่อนทําการบํารุงร ักษา (ดูหน้า TH5-TH6 "การบํารุงร ักษา")
● เครืองนีใชเ้ ชือมต่อก ับแหล่งนําแบบถาวรและไม่ตอ
่ จากสายยางฉีดนํา
● ก่อนทําการติดตงั โปรดแน่ใจว่าแรงด ันนําอยูต
่ ากว่
ํ
าแรงด ันทีอนุญาต ตามทีระบุไว้ในตารางแสดงข้อมูลจําเพาะ
(ดูหน้า TH6 "ข้อมูลจําเพาะ")

ภาษาไทย
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่ นประกอบ
รายละเอียดสว
สายท่ออ่อน
(ไม่รวม)

สายดิน

อุปกรณ์แยกซือต่างหาก

สวิตช์ เปิ ด/ปิ ด การทํางาน

ฝาครอบหน ้า

เบรคเกอร์ (สะพานไฟ)
ไฟ ELB

ปุ่ มทดสอบ ELB

ELB

ลูกบิดควบคุมอุณหภูม ิ

ชุดกรองนํ า
วงแหวนรูปโอ

ELB Test

แกนสวิตช์นริ ภัย ELB
Min

Max

ELB Reset
Push Up

ชุดกรองนํา
ปุ่ มเครืองกรองนํา

FILTER
FILTER
FILTER

CLEANING
CLEANING
CLEANING

ก๊อกนํ า
ก๊อกนํ าร ้อน

ประตูนําเข ้า
ท่อจ่ายนํ าเข ้า

ปุ่ มเปิ ดนํ าเย็น
ทางนํ าออก
อุปกรณ์แยกซือต่างหาก

หมายเหตุ:

• ให ้เดินท่อนํ าเย็นและท่อนํ าร ้อนผสมกันตามรูป

อุปกรณ์เสริม
คําอธิบาย

การติดตงการบรรจุ
ั

รายการ

(Ø6 × 25) มม

(M4.1 × 25) มม

ปลักผนัง (4 ตัว)

ถอดสกรู (4 ตัว)

หมายเหตุ:

• ขณะถอดเครืองออกจากหีบห่อ อาจพบนํ าอยูภ
่ ายในบ ้าง ซึงถือว่าเป็ นปกติเนืองจากจะมีการทดสอบเครืองในระหว่างการผลิต
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วิธก
ี ารใชง้ านเครืองทํานําร้อนไฟฟ้า
หมายเหตุ:

• อุณหภูมน
ิ ํ าร ้อนจะลดลงถ ้าปริมาณนํ ามากขึน เมือเปิ ดก๊อกให ้นํ าไหลแรงขึน อุณหภูมน
ิ ํ าร ้อนจะเพิม ถ ้าลดปริมาณนํ าใช ้เมือเปิ ดก๊อก
ให ้นํ าไหลอ่อนลง
• ในกรณีทมี
ี การใช ้งานอย่างต่อเนืองโดยตังอุณหภูมส
ิ งู อุณหภูมข
ิ องนํ าจะเพิมขึน และอาจทําให ้อุปกรณ์ควบคุมถูกกระตุ ้นเป็ นการ
ชัวคราว ซึงจะส่งผลให ้อุณหภูมข
ิ องนํ าลดลง
ั ญาณว่า
• หากท่านใช ้นํ ามากกว่าหนึงจุด แรงดันนํ าจะลด และนํ าอาจไหลน ้อยลง หรืออุณหภูมน
ิ ํ าเพิมสูงขึน อย่างไรก็ตาม นีไม่ใช่สญ
มีปัญหาใดๆ เกิดขึน ให ้ปรับก๊อกนํ าร ้อนไปยังระดับทีเหมาะสม
• ห ้ามเปิ ดสวิตช์หากมีความเป็ นไปได ้ว่า นํ าในเครืองทํานํ าอุน
่ นันเย็นจัด

วิธก
ี ารใชง้ าน
เปิ ดวาล์วนํ าหลัก
เปิ ดสวิตช์เบรกเกอร์ และสวิตช์เปิ ด-ปิ ดการทํางาน
ดันแกน ELB ขึนข ้างบน ถ ้ามันตกลงอยูด
่ ้านล่าง

ELB

ELB

ELB

ELB Test

Min

Max

ELB Test

Min

ELB Reset
Push Up

Max

ELB Reset
Push Up

ELB Test

Min

Max

FILTER
FILTER
FILTER

FILTER

CLEANING
CLEANING

ด ัน

ELB: เปิด

CLEANING
CLEANING

ELB: ปิด
ELB

ตังค่าลูกบิดควบคุมอุณหภูมใิ ห ้อยูใ่ นตําแหน่งตามทีต ้องการ
(a) หากตังค่าลูกบิดควบคุมอุณหภูมเิ ป็ น "Min" (ตําสุด) อุณหภูมจ
ิ ะอยูใ่ นระดับตํา
(b) หากตังค่าลูกบิดควบคุมอุณหภูมเิ ป็ น "Max" (สูงสุด) อุณหภูมจ
ิ ะอยูใ่ นระดับสูง
หมุนลูกบิดเพือเลือกกําลังไฟฟ้ า ไฟ ELB จะสว่างขณะทีเครืองกําลังทํางาน
Min

ระว ัง

ELB Reset
Push Up

FILTER

CLEANING
CLEANING
CLEANING

Max

้ ําสกปรกซึงอาจส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพ
หลีกเลียงการใชน
การทํางานของเครืองทําความร้อนและส่วนประกอบอืนๆ
บิดปุ่มเปิ ดนําเย็นก่อนเสมอ จากนนจึ
ั งปร ับก๊อกนําร้อนเพือให้ได้
อุณหภูมข
ิ องนําทีต้องการ เพือหลีกเลียงอ ันตรายจากการโดน
นําร้อนลวก

การบํารุงร ักษา

คําเตือน

ิ ได ้รับความเสียตรวจสอบ ELB ทีมากับเครือง(เดือนละครัง) เพือหลีกเลียงอันตรายต่างๆ ทีอาจเกิดขึนกับผู ้ใช ้ เช่น ทรัพย์สน
หาย การบาดเจ็บร ้ายแรง หรือการเสียชีวต
ิ โปรดแน่ใจว่าเครืองเปิ ดอยู่
• โปรดแน่ใจว่าเครืองเปิ ดอยู่
• กดปุ่ มทดสอบสวิตช์นริ ภัย ELB หากสวิตช์ ELB เป็ นปกติ แกนของ ELB จะเลือนลงมา
• ดันแกนสวิตช์นริ ภัย ELB ขึนเพือรีเซ็ต ELB

ภาษาไทย

1. การตรวจสอบ ELB ในต ัวเครือง

ปิ ดเครืองต ัดวงจรไฟฟ้าก่อนตรวจเช็ คใดๆเพือป้องก ันอ ันตราย
จากไฟฟ้าช็ อต
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2. การทําความสะอาดต ัวเครีอง

โปรดแน่ใจว่าได ้ปิ ดสวิตช์เบรคเกอร์ (สะพานไฟ) เสียก่อน
• ทําความสะอาดด ้วยผ ้าชุบนํ า
• ห ้ามใช ้เบนซีน ธินเนอร์ ผงซักฟอก สารฟอกขาว และสารทําความสะอาดใดๆ
• ห ้ามสเปรย์นําลงหรือวางผ ้าเปี ยกบนตัวเครือง
• โปรดแน่ใจว่าได ้ใช ้ผ ้าทีเหมาะสมเพือทําความสะอาดตัวเครืองเพือหลีกเลียงมิให ้เกิดรอยขีดข่วน
หมายเหตุ:

• อย่าวางวัสดุใดๆลงบนตัวเครือง

ั
ก
่ ับปุ่ม
3. ทําความสะอาดชุดกรองนํา (ต ัวชุดกรองนําถูกติดตงอยู
เครืองกรองนํา)
• ทําความสะอาดชุดกรองนํ าด ้วยนํ าทุกสัปดาห์
• ทําความสะอาดชุดกรองนํ าเมือท่านรู ้สึกว่า นํ าร ้อนไม่ไหลตามปกติ

วงแหวนรูปโอ

ชุดกรองนํา

ต้องให้แน่ใจว่า วงแหวนรูปโอ ไม่
ถูกถอดออกและปลอดจากสิงกีด
ขวางอืนๆเพือไม่ให้เกิดนํารวั

ระว ัง
การแก้ปญ
ั หา
1. ตรวจสอบหัวข ้อด ้านล่างก่อนการซ่อมแซม
อาการ

จุดตรวจสอบ

นํ าไหลออกค่อนข ้างยาก

• ตรวจสอบดูวา่ การเชือมต่อนํ ามีรอยรัวใดๆ หรือไม่
• ทําความสะอาดชุดกรองถ ้าสกปรก

ไม่มน
ี ํ าร ้อนออกมาจากทางนํ าออก
(ไม่มก
ี ารเชือมต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้ากับ
เครือง)

•
•
•
•

ไม่มน
ี ํ าไหลออกมากจากเครืองเลย

• โปรดแน่ใจว่าท่อจ่ายนํ าเข ้าเปิ ดอยู่
• ตรวจสอบดูวา่ มีทอ
่ จ่ายนํ าอยูห
่ รือไม่
• ตรวจสอบดูวา่ ท่อจ่ายนํ าเข ้าเชือมต่ออยูก
่ บ
ั ชุดกรองนํ า

ตรวจสอบดูวา่ การเชือมต่อนํ าและไฟฟ้ าสอดคล ้องกับข ้อมูลจําเพาะทีระบุไว ้หรือไม่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า สวิตช์ เปิ ด/ปิ ด การทํางาน (ขัวคู)่ เปิ ดอยู่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า เบรคเกอร์ตด
ั วงจรขนาดเล็ก (MCB) เปิ ดอยู่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า แกน ELB ไม่ได ้เลือนลง
ดันแกน ELB ขึนเพือตังค่า ELB ใหม่อก
ี ครัง (โปรดดู "ทดสอบการทํางาน" หน ้า TH11)

2. หากเกิดสิงผิดปกติดงั ระบุด ้านล่างในขณะใช ้งาน โปรดอย่าใช ้เครืองและติดต่อตัวแทนทีได ้รับอนุญาตทันที
• นํ ารัว
• ควบคุมอุณหภูมน
ิ ํ าร ้อนไม่ได ้
• ไฟ ELB ไม่ตด
ิ

3. สําหรับการซ่อมต ้องใช ้ช่างชํานาญพิเศษ ห ้ามพยายามซ่อมเครืองด ้วยตัวเอง

ข้อมูลจําเพาะ
แหล่งจ่ายไฟ
กําล ังไฟฟ้า
การควบคุมอุณหภูม ิ

กระแสไฟฟ้ าสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรท
์ ซ์
6000 วัตต์
32 °C (ตําสุด)

50 °C (ประมาณ)

แรงด ันนําตําสุด

0.02 MPa / 0.2 กิโลกรัมแรง/ตร.ซม. / 2.9 ปอนด์/ตร.นิว

แรงด ันนําสูงสุด

1.0 MPa / 10.2 กิโลกรัมแรง/ตร.ซม. / 145.0 ปอนด์/ตร.นิว

อ ัตราการไหลของนําตําสุด
ขนาดเครือง (ประมาณ)
ส×ก×ล
นําหน ัก (ประมาณ)

1.8 ลิตร/นาที
195 มม x 233 มม × 112 มม
2.0 กิโลกรัม
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วิธก
ี ารติดตงเครื
ั
องทํานําร้อนไฟฟ้า

ํ หร ับผูต
สา
้ ด
ิ ตงั

คําเตือน
● อย่าติดตงั ถอด หรือติดตงเครื
ั
องใหม่อก
ี ครงด้
ั วยต ัวเอง
• การติดตังทีไม่เหมาะสมอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ ารัว ไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม ้ หรือเกิดการบาดเจ็บ การติดตังและการวางระบบสายไฟต ้องผ่านการดําเนินการโดยบุคลากรทีมีความชํานาญเพียงพอ
● อย่านําท่อนําเข้าและท่อนําออกของต ัวเครืองไปใชร้ ว่ มก ับทางนําออกอืนๆ แรงด ันนําอาจลดลง เนืองจากนําได้
ถูกถ่ายเทออกไป ณ จุดอืน ๆ อุณหภูมน
ิ ําอาจร้อนจ ัดขึน
● เครืองนีต้องต่อลงดิน การติดตงสายดิ
ั
นเพือป้องก ันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็ อต
● เครืองนีควรได้ร ับการติดตงและให้
ั
บริการโดยผูเ้ ชียวชาญ และควรใชเ้ ฉพาะอะไหล่ของแท้เท่านน
ั ไม่เช่นนนอาจ
ั
ทําให้เกิดไฟไหม้หรือส่งผลให้เครืองทํางานอย่างไม่เหมาะสมได้
● ขณะติดตงโปรดแน่
ั
ใจว่าแหล่งจ่ายไฟและนําปิ ดอยู่
● โปรดใชเ้ ครืองตามเงือนไขแรงด ันไฟฟ้าทีอนุญาต ไม่เช่นนนอาจทํ
ั
าให้เกิดไฟฟ้าช็ อตหรือไฟไหม้ได้
● ในการติดตงเครื
ั
องทํานําอุน
่ ขนาดของสายท่ออ่อนและสายไฟต้องมีขนาดทีเหมาะสม เพือหลีกเลียง อ ันตรายที
เกิดขึนจากการเกิดคว ันไฟและไฟไหม้
ั ัสของทุก
● เครืองนีจะต้องเชือมต่อก ับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวรผ่านสวิตช ์ เปิ ด/ปิ ด การทํางานทีมีระยะห่างหน้าสมผ
์ ออกมาได้
ั แต่ตอ
ขวที
ั อยูใ่ นระบบสายไฟแบบคงทีอย่างน้อย 3 มม จะต้องจําแนกสวิตชน
ี
อย่างเด่นชด
้ งอยูส
่ ง
ู เกิน
้ า่ งอาบนําหรือฝักบ ัวจะเอือมถึง
กว่าบุคคลทีใชอ
้ ะไหล่เสริมทีให้มาเพือทําการติดตงั
● ใชอ

ระว ัง
้ า
ํ หร ับการติดตงในร่
● เครืองนีจะต้องใชส
ั
มเท่านน
ั
● ต้องใส่สายท่ออ่อนเข้าไปในเครืองโดยผ่านจุดทีกําหนดไว้เท่านน
ั (อย่าเจาะรูเพิม)
● โปรดแน่ใจว่าไม่ได้ตด
ิ ตงเครื
ั
องนีในบริเวณทีมีนํา ซึงอาจทําให้เกิดคว ัน ประกายไฟ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็ อต และ
ิ
เกิดความเสียหายต่อทร ัพย์สน

ก่อนการติดตงั
• ต ้องติดตังโดยผู ้เชียวชาญ
• งานเดินท่อทังหมดจะต ้องสมบูรณ์
• ใช ้ท่อทีเหมาะสมสําหรับการต่อทางนํ าเข ้าและออกซึงสามารถทนต่ออุณหภูมแ
ิ ละแรงดันทีสูงได ้
• โปรดแน่ใจว่าแรงดันนํ าอยูต
่ ํากว่าแรงดันทีอนุญาต
แรงดันนํ าตําสุด

0.02 MPa / 0.2 กิโลกรัมแรง/ตร.ซม. / 2.9 ปอนด์/ตร.นิว

แรงดันนํ าสูงสุด

1.0 MPa / 10.2 กิโลกรัมแรง/ตร.ซม. / 145.0 ปอนด์/ตร.นิว

2.0 เมตร

ภาษาไทย

• โปรดแน่ใจว่าแรงดันนํ าสอดคล ้องกับทีแสดงในภาพ นํ าจะต ้องล ้นออกจากสายยางใน
ระยะ 2.0 เมตร เหนือปุ่ ม เปิ ด-ปิ ดนํ า
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วิธก
ี ารติดตงั
หมายเหตุ:

• ขณะติดตังโปรดแน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟและนํ าปิ ดอยู่

ั
อง
1. บริเวณทีควรติดตงเครื

• ติดตังเครืองในร่มทีสามารถป้ องกันการเกิดนํ าแข็งเกาะเท่านัน

คําเตือน

โปรดแน่ใจว่าได้ตด
ิ ตงเครื
ั
องนีบนผน ังตามภาพที 1 (ตําแหน่งในแนว
ดิงพร้อมท่อนําเข้าและท่อนําออกลงด้านล่าง)

• อย่าติดตังเครืองนีให ้ห่างจากผนังผนังตามภาพที 2
• เลือกบริเวณทีเหมาะสมต่อการเข ้าถึงแหล่งจ่ายไฟและนํ า
• หลีกเลียงการติดตังทีทําให ้ตัวเครืองอยูใ่ นสภาวะดังต่อไปนี:
- การติดตังในทีทีเย็นจัดจนทําให ้เกิดนํ าแข็งเกาะได ้
- แรงดันไฟฟ้ าเกินกว่าทีระบุไว ้
ภาพประกอบ 1 ภาพประกอบ 2

โปรดแน่ใจว่าไม่ได้ตด
ิ ตงเครื
ั
องนีในบริเวณทีมีนํา ซึงอาจทําให้เกิด
คว ัน ประกายไฟ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็ อต และเกิดความเสียหายต่อ
ิ
ทร ัพย์สน

ระว ัง
2. วิธก
ี ารถอดฝาครอบหน้า

• โปรดแน่ใจว่าลูกบิดควบคุมอุณหภูมอ
ิ ยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง "Min" (ตําสุด)
• ถอดสกรูทด
ี ้านล่างของเครืองออก
• ดันปุ่ มปรับอุณหภูมข
ิ น
ึ (ปุ่ มปรับอุณหภูมต
ิ ด
ิ กับ"ฝาปิ ดปุ่ มไฟฟ้ า" ในเครือง)
ให ้แน่ใจว่าปุ่ มปรับอุณหภูมไิ ม่ตด
ิ ไปกับฝาครอบ
• ดึงฝาครอบด ้านล่างก่อนแล ้วปลดขอเกียวด ้านบนออก
• ถอดฝาครอบรูปตัว "U" ออกจากเครืองก่อนทําการติดตัง

ลูกบิดควบคุมอุณหภูม ิ
ฝาครอบหน ้า

หมายเหตุ:

• ลูกบิดควบคุมอุณหภูมจ
ิ ะอยูท
่ ฝาครอบหน
ี
้า
(ไม่จําเป็ นต ้องดึงออก)

ถอดสกรู

OUTL

ET

LET

ฝาครอบรูป "U" ถอดฝาครอบรูป "U"

่ มเครือง
ี ารซอ
3. วิธก
โปรดซ่อมเครืองตามภาพด ้านล่าง:
182.50 มม

ถอดสกรู

ถอดสกรู

157.50 มม

ถอดสกรู

ถอดสกรู

13.50 มม
7.50 มม

120.00 มม

55.00 มม
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หมายเหตุ:

• สําหรับรูทอยู
ี ใ่ นระดับเดียวกัน โปรดใช ้เครืองมือทีเหมาะสมเพือให ้แน่ใจว่ารูได ้ระดับ
25 มม

เจาะรู 4 รูสําหรับยึดผนังโดยใช ้สว่าน ใส่ปลักผนังเข ้าไป
ในรูแต่ละรู

ปลักผนัง

Ø6 มม

สอดสายท่ออ่อนเข ้าไปในตัวเครืองตามภาพที 3 ด ้านล่าง:
• ตัดยางทีปิ ดอยูก
่ บ
ั ฝาครอบหลังออกและสอดสายท่ออ่อนเข ้าไป

สายท่ออ่อน
ยางกันนํ า

ภาพประกอบ 3

ระว ัง

ต้องใส่สายท่ออ่อนเข้าไปในเครืองโดยผ่านจุดทีกําหนดไว้เท่านน
ั
(อย่าเจาะรูเพิม)

ยึดเครืองบนผนังด ้วยสกรู 4 ตัว
ยึดแผ่นแบบการติดตังเข ้ากับผนังด ้วยสกรู 4 ตัว
ขันสกรูเข ้ากับพุกด ้านบนทังสองตัวให ้แน่น แล ้วจึงขันสกรูอก
ี สองตัวทีเหลือ

ปลักผนัง

แผ่นหลัง

ผนัง

โปรดแน่ใจว่าได ้ยึดกับผนังให ้แน่นโดยลองเขย่าเครืองซ ้ายขวา
หมายเหตุ:

ปลักผนัง

• ในการติดตังเครืองต ้องใช ้สกรู 4 ตัว

แผ่นหลัง

ผนัง

4. การต่อสายไฟ

• โปรดแน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟสําหรับตัวเครืองนีตามทีระบุไว ้

คําเตือน

การเดินสายท่ออ่อนทีต่ออยูก
่ บ
ั ขัว ELB ในตัวเครือง:
สายอ่อน 4.0 มม2, สายสองเคลือบ

ภาษาไทย

● ในการติดตงเครื
ั
องทํานําร้อนขนาดของสายท่ออ่อนและสายไฟต้อง
มีขนาดทีเหมาะสม เพือหลีกเลียง อ ันตรายทีเกิดขึนจากการเกิด
คว ันไฟและไฟไหม้
● เครืองนีจะต้องเชือมต่อก ับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวรผ่านสวิตช ์ เปิ ด/
ั ัสของทุกขวที
ปิ ด การทํางานทีมีระยะห่างหน้าสมผ
ั อยูใ่ นระบบสาย
์ ออกมาได้
ไฟแบบคงทีอย่างน้อย 3 มม. จะต้องจําแนกสวิตชน
ี
อย่าง
ั แต่ตอ
้ า่ งอาบนําหรือฝักบ ัวจะ
เด่นชด
้ งอยูส
่ ง
ู เกินกว่าบุคคลทีใชอ
เอือมถึง
สายดิน
สวิตช์ เปิ ด/ปิ ด การทํางาน
สายท่ออ่อน

เบรคเกอร์
(สะพานไฟ)

FILTER

CLEANING
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คลายสกรูเครืองยึดสายไฟฟ้ าและตรึงสายเคเบิล คลายสกรู(น ้อต) และยึดลวด (L) กับ (N) เข ้ากับเบรกเกอร์ ELB (ที
ตําแหน่งขัว L,N) เชือมต่อสายดินเข ้าจุดต่อสายดิน ด ้วยแรงบิด 1 นิวตันเมตร (10 กก.แรง-ซม.) ตรึงเครืองยึดสายไฟฟ้ า
เพือหนีบสายเคเบิล

สายดิน
40 มม

13 มม

5 มม

L
N
13 มม

50 มม
L
N
สถานี ELB

1 นิวตันเมตร

จุดต่อสายดิน

ต่อสายไฟฟ้ าให ้ถูกต ้อง (L คือสายไฟ , N คือสายทีเป็ นกลาง)

• การต่อสายไฟผิดขัว (L,N) จะทําให ้การทํางานผิดปกติ ซึงอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ ารัว ไฟไหม ้ เป็ นต ้น
• โปรดตรวจสอบการเข ้าสายไฟฟ้ าให ้ถูกต ้อง (L คือสายไฟ , N คือสายทีเป็ นกลาง) ตรวจสอบโดยไขควงเช็คไฟ หรือเครืองมือวัด
แรงดันไฟฟ้ า โดยต่อสายวัดข ้างหนึงไปทีสายกราวด์และสายวัดอีกข ้างหนึง ไปทีจุดต่อสายไฟ
• ถ ้าเข็มเครืองมือวัดแรงดันไฟฟ้ าขึนมากแสดงว่าเป็ นขัว L (ขัวสายไฟ)
แผงวงจร

สายดิน

จุดต่อของแหล่งจ่ายไฟ
มิเตอร์ทดสอบ

การต่อสายดิน

คําเตือน

เครืองนีต้องต่อลงดิน การติดตงสายดิ
ั
นเพือป้องก ันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้า
ช็ อต

• โปรดเลือกสถานทีทีฝั งแท่งกราวด์ (DQ-6H) ในทีชืน และฝั งลึกลงไปโดยส่วนบนสุดจะต ้องลึกจากผิวดินอย่างน ้อย 70
เซนติเมตร
• ค่าความต ้านทานทีวัดได ้ต ้องน ้อยกว่า 100 Ω หากว่าวัดได ้มากกว่าจะต ้องกดแท่งกราวด์ให ้ลึกลงไปอีกหรือพิมแท่งกราวด์ เป็ น 2
หรือ 3 แท่ง
เครืองมือสําหรับใช ้ฝั ง
แท่งสายดิน

(ฟั งแบบเอียง)

การต่อ

(ฟั งแบบขนาน)

การต่อ

อย่างน ้อย 70 ซม

อย่างน ้อย 70 ซม
อย่างน ้อย 70 ซม

ผิวดิน
1 เมตร

ประมาณ 2 เมตร ประมาณ 2 เมตร

5. วิธต
ี ด
ิ ตงท่
ั อนํา
หมายเหตุ:

• ตรวจสอบว่ามีนํารัวจากท่อหรือไม่
• ขณะใช ้กาวในการต่อท่อภายนอก คุณจะต ้องรอให ้กาวแห ้งก่อนทีจะทําการทดสอบการทํางานด ้วยนํ าต่อไป

คําเตือน

อย่านําท่อนําเข้าของต ัวเครืองไปใชร้ ว่ มก ับทางนําออกอืนๆ แรงด ันนํา
อาจลดลง เนืองจากนําได้ถก
ู ถ่ายเทออกไป ณ จุดอืน ๆ อุณหภูมน
ิ ํา
อาจร้อนจ ัดขึน
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(1) ข ้อต่อรูปตัวทีต ้องถูกติดตังอยูร่ ะหว่างประตู
นํ าเข ้าหลักกับอุปกรณ์แยกซือต่างหาก

ตัวเครือง

(2) วางยางรองระหว่างชุดกรองนํ าและท่อนํ า
ห ้ามใช ้ผ ้าเทปพันท่อนํ า ควรขันให ้แน่นด ้วย
แกนสวิตช์
กุญแจเลือน
นิรภัย ELB

FILTER

CLEANING

ปลายท่อ

ชุดกรองนํ า

FILTER

CLEANING

ทางนํ าออก
(2)

ปะเก็นยาง
ท่อจ่ายนํ าเข ้า

ใช ้ท่อนํ ายาวอย่างตํา
150 มิลลิเมตร
(1)

ประตูนําเข ้า

ข ้อต่อรูปตัวที
ท่อจ่ายนํ าเข ้า

อุปกรณ์แยก
ซือต่างหาก

6. จะยึดแผ่นฝาครอบให้แน่นได้อย่างไร

หมายเหตุ:
คุณควรวางท่อนํ าให ้สันและเป็ นแนวตรงทีสุดเท่า
ทีจะทําได ้ เนืองจากหากระยะทางจากตัวเครือง
ไปยังก๊อกนํ ายิงยาวขึนเท่าไหร่จะยิงส่งผลถึง
อุณหภูมข
ิ องนํ าร ้อนมากขึนเท่านัน เพราะจะ
ทําให ้เกิดแรงต ้านทานและอุณหภูมน
ิ ํา
เปลียนแปลงมากยิงขึน
แผ่นหลัง

ฝาครอบหน ้า

โปรดแน่ใจว่าลูกบิดควบคุมอุณหภูมบ
ิ นฝาครอบ
่ ตํ
ี าแหน่ง "Min" (ตําสุด)
หน ้าและ "D-Cut" อยูท
ปิ ดฝาครอบหน ้าของตัวเครืองตามลําดับทีแสดงใน
ภาพ (ปิ ดจากบนลงล่าง)
กดลูกบิดควบคุมอุณหภูม ิ
ยึดสกรูทด
ี ้านล่างของตัวเครือง

ตําแหน่ง "D-Cut"

ELB

ตําแหน่งปิ ด

ELB Test

Min

Max

ELB Reset
Push Up

FILTER

CLEANING

FILTER
FILTER

CLEANING
CLEANING

ฝาครอบหน ้า

ฝาครอบหน ้า

หมายเหตุ:

แผ่นหลัง

• ห ้ามกดปุ่ มทดสอบ ELB ในขณะทียึดแผ่นฝา
ครอบให ้แน่น

ELB

Min

Max

EL
B
Te
st

ELB

ELB
t
se
Re
Up

B
EL sh
Pu

ELB Test

ELB Reset
Push Up
Max

ELB Test

กด

Min

OUTL

ELB Reset
Push Up

ET

Max
Min

FILTER

CLEANING

FILTER

CLEANING

LET

ถอดสกรู

ทดสอบการทํางาน

คําเตือน

● ตรวจสอบ ELB ทีมาก ับเครือง (เดือนละครง)
ั เพือหลีกเลียงอ ันตราย
ิ ได้ร ับความเสียหาย การ
ต่างๆ ทีอาจเกิดขึนก ับผูใ้ ช ้ เช่น ทร ัพย์สน
บาดเจ็บร้ายแรง หรือการเสียชีวต
ิ
์ ริ ภ ัย ELB ไม่สามารถทําการรีเซ็ ตได้แม้วา
● หากแกนสวิตชน
่ คุณจะ
ด ันขึนแล้ว หรือปุ่มนีเลือนกล ับลงมาขณะดําเนินการ โปรดอย่าใช ้
เครืองและติดต่อต ัวแทนทีได้ร ับอนุญาตท ันที เพือหลีกเลียงอ ันตราย
ิ การบาดเจ็บร้ายแรง
ต่อผูใ้ ช ้ เช่น เกิดความเสียหายต่อทร ัพย์สน
์ ริ ภ ัย ELB ด้วยการปิ ดเทป
หรือการเสียชีวต
ิ ห้ามซ่อมแกนสวิตชน
ฯลฯ
ภาษาไทย

1. • เปิ ดประตูนําเข ้าจากท่อประธาน
• ตรวจดูวา่ มีนํารัวจากท่อหรือไม่

2. • ก่อนเปิ ดสวิตช์ไฟฟ้ าโปรดตรวจการต่อสายไฟ

• เปิ ดสวิตช์เบรกเกอร์และสวิตช์เปิ ด-ปิ ดการทํางาน
• ไฟ ELB (สีแดง) จะสว่างขึน (ดันแกน ELB ขึนบนเพือตังการทํางานของ ELB)
• กดป่ ม
ุ ELB เพือตรวจสอบการทํางาน
- หากไฟ ELB ดับ (แกนสวิตช์นริ ภัย ELB เลือนลงมา) แล ้วดันแกนสวิตช์นริ ภัย ELB ขึน
ถือว่าเป็ นเรืองปกติ
•
เปิ
ดก๊อกนํ าร ้อนและตังอุณหภูมโิ ดยการหมุนปุ่ มควบคุมอุณหภูม ิ
3.
• ตังค่าปุ่ มควบคุมอุณหภูมริ ะหว่าง "Min" หรือ "Max"
ิ ํ าร ้อนอยูใ่ นระดับ ทีเหมาะสม
4. • ปรับแต่งก๊อกนํ าร ้อนจนอุณภูมน
• ร ้อนเกินไป : เปิ ดก๊อกนํ าเย็นต่อไป
: ตรวจสอบว่ามีการอุดตันบริเวณหัวก๊อกผสมหรือไม่
• เย็นเกินไป : ลดปริมาณนํ าจากก๊อกนํ าเย็นหรือเปิ ดก๊อกนํ าร ้อนเพิมเติม
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