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 ด้วยความห่วงใยผู้ใช้ทุกท่าน
 ขอขอบพระคุณที่ท่ำนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องท�ำน�้ำร้อนของอีเลคโทรลักซ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำ
 มำเป็นเวลำหลำยทศวรรษด้วยประสบกำรณ์ระดับมืออำชีพและนวัตกรรมอันล�้ำหน้ำ ซึ่งนอกจำกเรำจะออกแบบ
 ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย ท�ำงำนได้อย่ำงคล่องตัวแล้ว เรำยังออกแบบโดยค�ำนึงถึงท่ำนผู้ใช้เป็นหลัก 

 ดังนั้นเมื่อใดก็ตำมที่ท่ำนใช้ผลิตภัณฑข์องเรำ ท่ำนจึงสำมำรถรับรู้ได้ว่ำจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจำกเรำเสมอ ยินดีต้อนรับสู่

 อีเลคโทรลักซ์

 ขอเชิญท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:

ขอค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน, โบรชัวร์, วิธีกำรแก้ไขปัญหำ, ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำร: 
www.electrolux.com

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น: 
www.registerelectrolux.com

สั่งซื้ออุปกรณ์เสริม, วัสดุที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลา และอะไหล่แท้ส�าหรับเครื่องของท่าน: 
www.electrolux.com/shop

	 การดูแลและให้บริการแก่ลูกค้า
 เรำขอแนะน�ำให้ท่ำนเจำะจงเลือกใช้อะไหล่ที่เป็นของแท้
 เมื่อติดต่อขอรับบริกำร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่ำนได้มีข้อมูลต่อไปนี้ 
 ข้อมูลดังกล่ำวนี้สำมำรถดูได้จำกแผ่นแสดงรำยละเอียดข้อมูลที่ตัวเครื่อง ชื่อรุ่น, หมำยเลขผลิตภัณฑ์, หมำยเลขเครื่อง

 ค�ำเตือน / ข้อควรระวัง-ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย

 ข้อมูลทั่วไปและเคล็ดลับ

 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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1.	รายละเอียดของเครื่อง	

รปู A

1.  ฝำครอบส่วนหน้ำ 9.  ท่อต่อน�้ำออก
2.  ไฟแสดง LED  10.  ยาง Grommet
3.  สวิตช์ปรับอุณหภูมิ 11.  สวิตช์กันไฟดูด (ELCB)
4.  ปุ่มรีเซ็ทสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) 12.  แผงวงจรกระแสไฟฟ้ำหลัก
5.  ปุ่มทดสอบสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) 13.  ท่อต่อน�้ำเข้ำ
6.  ฐำนตัวเครื่อง 14.  วำล์วควบคุมแรงดันสูง
7.  ตัวควบคุมอุณหภูมิ 15. ท่อดิสชำร์จ (ไม่ได้จัดมำให้พร้อมเครื่อง)
8.  แท็งก์น�้ำร้อน 16. แผ่นกรองตำข่ำย
  17.  กล่องขั้วสำยไฟ
  18.  ฉลำกแสดงรำยละเอียดของตัวเครื่อง  
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2.	ข้อแนะน�าเพื่อความปลอดภัย

 2.5 ในกรณีเกิดฟ้าร้อง/ฟ้าผ่า ให้ปิดระบบไฟฟ้าเข้าเครื่อง 
 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องได้

 2.6	ตวัน�าส�าหรบัการต่อสายดนิจะต้องได้รบัการเชือ่มต่อ
	 เข้ากบัส่วนทีเ่ป็นโลหะทัง้หมดทีส่ามารถเชือ่มต่อได้ของ
	 อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและบรกิารอืน่ๆ	ทัง้หมดภายใน
	 ห้องที่จะติดตั้งเครื่องท�าน�้าร้อน	อย่างถูกต้องตรงตาม
	 ข้อก�าหนดภายในท้องถิ่นของท่าน	และต้องตรวจสอบ
	 ให้แน่ใจว่าการต่อสายดนิส�าหรบัสวติช์กนัไฟดดู	(ELCB)	
	 สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ค�าเตือน!		

 2.1 ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์ปลอดภัยต่อกำรใช้งำน  
 โดยต้องติดตั้ง ใช้งำน และดูแลรักษำเครื่องอย่ำงถูกวิธีตำม
 คู่มือกำรใช้งำน และข้อแนะน�ำต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัย โปรด
 ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำในคู่มือฉบับนี้อย่ำงเคร่งครัด

 2.2 ท่ำนจะต้องเชื่อมต่อสำยดินให้กับตัวเครื่อง กำรต่อสำย
 ลงดินอย่ำงไม่ถูกวิธีจะท�ำให้เกิดไฟฟ้ำช็อตได้

 2.3 ถ้ำพบสิ่งผิดปกติต่อไปนี้ ให้ปิดสวิตช์ไฟหลักเข้ำเครื่อง
 ทันที แล้วติดต่อศูนย์บริกำรอีเลคโทรลักซ์ ไม่ควรพยำยำม
 ซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวท่ำนเอง:

  หำกเครื่องส่งเสียงผิดปกติ มีกลิ่น หรือควัน
  หำกสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) ตัดไฟ และไฟแสดงกำรเปิด- 
  ปิดเครื่องไม่สว่ำงขึ้น
  ไม่สำมำรถควบคุมอุณหภูมิของน�้ำได้
  หำกกำรท�ำงำนของเครื่องบกพร่องหรือไม่เป็นปกติ
  หำกน�้ำรั่ว

2.4 เมื่อบุคคลดังต่อไปนี้ใช้เครื่องท�าน�้าร้อน เช่น เด็ก
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ควรมีผู้ดูแลและทดสอบ
อุณหภูมิน�้าด้วยมือเป็นระยะๆ ผู้ใช้งานควรได้รับค�า
แนะน�าให้ทดสอบและปรับอุณหภูมิน�้าก่อนใช้งาน
ทุกครั้ง

2.7 ค�ำเตือน: ห้ำมใช้ท่อโลหะ / โครเมียม และวำล์วควบคุม
ตัวน�ำไฟฟ้ำ

หมำยเหต:ุ ท่ำนอำจพบว่ำเครื่องท�ำน�้ำร้อนที่เพิ่งแกะออกมำจำก
กล่องบรรจุภัณฑ์ มีน�้ำค้ำงอยู่ในเครื่องเล็กน้อย ซึ่งเกิดจำกกำรที่
เครื่องท�ำน�้ำร้อนถูกน�ำไปทดสอบในขั้นตอนกำรผลิต ไม่ถือเป็น
ควำมผิดปกติแต่อย่ำงใด

ข้อควรระวัง!	

2.8	การติดตั้งเครื่องควรใช้ช่างไฟที่ช�านาญ	และปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของหน่วยงานในท้องถิ่นของท่าน

2.9	ควรต่อไฟตรงเข้าเครื่องแบบถาวร	ไม่แนะน�าให้ใช้วิธี
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าจ่ายไฟ

2.10	ตรวจสอบขนาดสายไฟที่เหมาะสมได้จากตารางที่	1

2.11	เครื่องรุ่นนี้ต้องใช้อัตราการไหลของน�้าอย่างน้อย	

2.0 ลิตร/นาที	และแรงดันในการท�างานสูงสุด	6	บาร์	หาก
ต้องการต่อน�้าโดยตรงจากแท็งก์น�้าให้ติดตั้งเครื่องอยู่ต�่า
กว่าแท็งก์น�้าอย่างน้อย	1	เมตร

2.12	เครื่องจะไม่ท�างานหากอัตราการไหลของน�้าไม่พอ	
(อย่างน้อย	2.0	ลิตร/นาที)	ที่จะท�าให้สวิตช์ปรับความแรง
ของน�้าท�างาน

2.13 สวติช์กนัไฟดดู	(ELCB)	ในตวัเครือ่งจะตดัไฟอตัโนมตัิ
เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว	15	มิลลิแอมป์

2.14	อุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิจะตัดไฟอัตโนมัติใน
กรณีที่อุณหภูมิของน�้าสูงขึ้นผิดปกติ

2.15 ส�าหรับเครื่องท�าน�้าร้อนที่มีวัตต์สูง (8,000 วัตต์) 
อุณหภูมิน�้าอาจสูงมากเมื่อใช้ทางออกน�้าเพียงจุดเดียว 
(เช่น ขณะอาบน�้า) โดยที่จุดทางออกน�้าอื่นๆไม่ได้ใช้งาน 
ดังนั้นจึงแนะน�าผู้ใช้ควรเช็ค และปรับอุณหภูมิน�้าทุกครั้ง
ก่อนใช้งาน

ค�าเตือน:	เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการตั้งใหม่
โดยบังเอิญของคัตเอาต์ความร้อน	ต้องไม่จ่ายไฟฟ้าให้
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผ่านอุปกรณ์สวิตชิงจากภายนอก	ได้แก่	
ตัวตั้งเวลา	หรือต่อกับวงจรที่ปกติเปิดและปิดวงจรโดย
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค	(Utility)
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3.	การติดตั้งตัวเครื่อง
ตารางที่	1	-	ตารางแสดงขนาดไฟ

แผนผังการติดตั้งตัวเครื่อง

  แรงดันไฟฟ้ำ    ก�ำลังไฟ     กระแสไฟฟ้ำ       ขนำดตัวน�ำควำมร้อน (CsA)  สวิตช์         ฟิวส์/

       (AC)   (กิโลวัตต์)        (แอมป์)        มม.2       สำยไฟอ่อน      ท่อหุ้มสำยไฟ   เปิด/ปิด (แอมป์)    เบรกเกอร์ (แอมป์)

       220V ~         6.0      27.3   4.0  7 / 0.85 มม.   56 / 0.30 มม.         32           32
    50/60 Hz  

  220V ~
50/60 Hz  

8.0     36.4      6.0    7 / 0.85 มม.    56 / 0.30 มม.       40        40

3.1 ค�ำแนะน�ำในกำรติดตั้งส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ติดตั้งที่มี 
ควำมช�ำนำญกำร
 ติดตั้งตัวเครื่องให้ใกล้กับจุดจ่ำยน�้ำร้อนหลัก  
 ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้
 ควรเว้นระยะห่ำงรอบด้ำนของตัวเครื่องอย่ำงน้อย  
 5 นิ้วเพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
 ถอดฝำครอบพลำสติกออก (รูปที่ 3) 
 ยึดตัวเครื่องเข้ำกับผนังให้มีควำมแน่นหนำโดยใช้ 
 สกรูทั้งสองตัวในกำรเจำะให้ทะลุผนัง
 สกรูและพุกพลำสติกที่ใช้ส�ำหรับกำรยึดเครื่องกับ 
 ผนังเป็นอุปกรณ์ที่จัดมำให้พร้อมเครื่อง (รูปที่ 4) 

3.2 ควรติดตั้งตัวเครื่องในห้องที่มิดชิด ปลอดภัยจำก
อำกำศที่เย็นจัด ตัวเครื่องจะต้องติดตั้งตำมแนวตั้ง (ท่อต่อ
น�้ำร้อนอยู่ทำงด้ำนล่ำง)

3.3 ท่ำนสำมำรถติดตั้งตัวเครื่องได้ทุกต�ำแหน่งทีต่้องกำร 
ไม่ว่ำจะซ่อนไว้ในเพดำน, ข้ำงใต้อ่ำงล้ำงมือ หรือแม้แต่ติด
ตั้งไว้ที่ผนัง

196 มม. 102 มม.

รูยึดสกรู A

รูยึดสกรู B

รูยึดสกรู C

272 มม.

รูปที่ 1

รูปที่ 3

รูปที่ 2

รูปที่ 4
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3.	การติดตั้งตัวเครื่อง	(ต่อ)

จะต้องติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันสูงเข้ากับท่อต่อน�้าเข้าอยู่เสมอ
โปรดดูภาพประกอบในรูป	A

เครื่องท�ำน�้ำร้อนที่ติดตั้ง
ไว้เหนือเพดำน/ใต้อ่ำง
ล้ำงมือ/ติดตั้งไว้ที่ผนัง

สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง 2 ขั้ว/
สวิตช์สลับ

กำรปล่อยน�้ำ
เย็น

กำรจ่ำยน�้ำ
ประปำหลัก

แยกระบบกำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำที่
เชื่อมต่อแบบถำวร 
ออกจำก
แผงจ่ำยไฟ
ส�ำหรับที่อยู่อำศัย 
(DB)

กำรปล่อยน�้ำ
ร้อน

วำล์วควบคุม
แรงดันสูง

รูปที่ 5
หมำยเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อวำล์วควบคุมแรงดันสูงเข้ำกับท่อน�้ำเข้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่อดิสชำร์จหันลงด้ำนล่ำง 
เชื่อมต่อท่อดิสชำร์จ (ท่อ PVC ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8.0 มม.) เข้ำกับหัวจ่ำย ในทิศทำงหันลงล่ำงแบบต่อเนื่อง และท่อ
นี้จะต้องเปิดค้ำงไว้เข้ำกับท่อระบายน�้าที่พื้น หรือท่อดิสชำร์จ ในสภำวะปกติที่แรงดันน�้ำสูงกว่ำ 6.0 บำร์ จะมีน�้ำหยดออก
มำจำกท่อดิสชำร์จนี้
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4.	ขั้นตอนการต่อท่อประปา	

ข้อควรระวัง!

4.1 เชื่อมต่อวำล์วควบคุมแรงดันสูงเข้ำกับท่อน�้ำเข้ำของ
เครื่องท�ำน�้ำร้อน ใช้เทปพันเกลียวส�ำหรับกำรเชื่อมต่อเพื่อป้องกัน
น�้ำรั่วซึม ห้ำมออกแรงในกำรขันวำล์วควบคุมแรงดันสูงมำกเกินไป

4.2 ใส่แหวนรองของแผ่นกรองตำข่ำยก่อนที่จะเชื่อมต่อท่อน�้ำ
เข้ำ เข้ำกับวำล์วควบคุมแรงดันสูง

4.3 ไม่ว่ำจะในกรณีใดก็ตำม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้
ใส่แผ่นกรองตำข่ำยไว้ระหว่ำงท่อน�้ำเข้ำของเครื่องท�ำน�้ำร้อน 
และวำล์วควบคุมแรงดันสูง

4.4 เปิดน�้ำให้น�้ำระบำยสิ่งสกปรกที่ตกค้ำงออกมำให้หมด ก่อน
ที่จะเชื่อมต่อท่อจ่ำยน�้ำเข้ำกับตัวเครื่อง เนื่องจำกน�้ำที่จ่ำยเข้ำ
สู่ตัวเครื่องจะต้องปรำศจำกสิ่งสกปรกปนเปื้อน น�้ำประปำที่จ่ำย
เข้ำสู่ตัวเครื่องท�ำน�้ำร้อนจะต้องปรำศจำกสิ่งปนเปื้อน และสิ่ง
สกปรกระหว่ำงกำรใช้งำนอยู่เสมอ

หมำยเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อวำล์วควบคุมแรงดันสูงเข้ำกับท่อน�้ำเข้ำ 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่อดิสชำร์จหันลงด้ำนล่ำง เชื่อมต่อ
ท่อดิสชำร์จ (ท่อ PVC ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8.0 มม.) เข้ำกับ
หวัจ่ำย ในทศิทำงหนัลงล่ำงแบบต่อเนือ่ง และท่อนีจ้ะต้องเปิดค้ำง
ไว้เข้ำกับท่อระบำยน�้ำที่พื้น หรือท่อดิสชำร์จ ในสภำวะปกติที่แรง
ดันน�้ำสูงกว่ำ 6.0 บำร์ จะมีน�้ำหยดออกมำจำกท่อดิสชำร์จนี้

หมำยเหตุ: กำรเชื่อมต่อเข้ำกับระบบท�ำน�้ำร้อนแบบหลำยจุด 
ควรจ�ำกัดไว้ที่ 2 จุด หรือไม่เกิน 3 จุดส�ำหรับกำรใช้งำน และ
แต่ละจุดควรอยู่ใกล้กัน เช่น อยู่ในห้องน�้ำห้องเดียวกัน แต่ท่ำน
จะสำมำรถใช้งำนได้ครั้งละหนึ่งจุดเท่ำนั้น กำรติดตั้งตัวเครื่อง
และจุดใช้งำนในระยะที่ห่ำงกันมำกเกินไป ไม่เพียงแต่จะท�ำให้
เกิดกำรสูญเสียเท่ำนั้น แต่ยังท�ำให้มีกำรตอบสนองกำรจ่ำยน�้ำ
ร้อนตรงจุดที่ใช้งำนได้ช้ำ (รูปที่ 5)

ค�าเตือน!

4.5 ต้องต่อท่อน�้ำเข้ำและออกจำกเครื่องให้ถูกต้อง ไม่เช่น
นั้นเครื่องจะไม่ท�ำงำน

4.6 ไม่ควรเชื่อมรอยต่อต่ำงๆ ด้วยซีเมนต์ หำกจ�ำเป็นให้ใช้
เชือกหรือพันด้วยเทป

4.7 จะต้องติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำร้อนในแนวตั้งเท่ำนั้น โดยให้
ต�ำแหน่งที่มีกำรเชื่อมต่อระบบกำรจ่ำยน�้ำหันลงด้ำนล่ำง 
ห้ำมติดตั้งตัวเครื่องในต�ำแหน่งที่เสี่ยงต่อกำรโดนน�้ำกระเซ็น
ใส่เป็นประจ�ำเพรำะจะท�ำให้เกิดปัญหำไฟฟ้ำช็อต

	 ข้อควรทราบ

 ต้องเติมน�้าให้เต็มแท็งก์ที่ตัวเครื่อง	ก่อนที่จะ
 เปิดระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นท�าความ	
	 ร้อนเสียหายจากการที่น�้าแห้งจนไหม้	โปรด
	 ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมของน�้าหรือไม่
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ค�าเตือน!

5.1 กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำทั้งหมดจะต้องตรงตำมมำตรฐำน
ของประเทศ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำที่บังคับใช้ภำยในเขต
พื้นที่ของท่ำน

5.2 ท่ำนจะต้องเชื่อมต่อสำยดินให้กับตัวเครื่อง กำรต่อสำยลงดินอย่ำงไม่
ถูกวิธีจะท�ำให้เกิดไฟฟ้ำช็อตได้

5.3	ต้องปิดกระแสไฟเข้าเครื่องก่อนต่อระบบไฟฟ้า

5.4 ตรวจสอบขนำดสำยไฟที่เหมำะสมได้จำกตำรำงที่ 1

5.5 ใช้สำยไฟฉนวน 2 เส้น ขนำดใหญ่กว่ำ 4 ตร.มม.

5.6 ใส่สำยไฟที่ยึดติดกับผนังผ่ำนทำงด้ำน ‘A’  โดยกำรตัดให้เป็นรูก่อน 
แล้วใส่สำยไฟเข้ำไปไว้ที่ตัวยึดสำยไฟ ‘B’ (รูปที่ 7)

แผนผังการติดตั้งระบบไฟฟ้า

5.	การต่อระบบไฟฟ้า

แผงจ่ำยฟิวส์
ฟิวส์ / เบรกเกอร์ (MCB) 

แผงจ่ำยฟิวส์
ฟิวส์ / เบรกเกอร์ (MCB) 

สวิตช์เปิด/ปิดสองขั้ว

สำยไฟ

หมำยเหตุ: ตรวจสอบขนำด

สำยไฟที่เหมำะสมได้จำก

ตำรำงที่ 1 

สำยไฟ PVC 2 เส้น

ฟิวส์

สวิตช์เปิด/
ปิดเครื่อง

รูปที่ 6

รูปที่ 7

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำสำยไฟไม่ได้ไปสัมผัส
กับหน้ำแปลนทองแดง

สีน�้ำตำล หรือ สีแดง: LIVE (L)
สีน�้ำเงิน หรือ สีด�ำ: NEUTRAL (N)
สีเขียว หรือ สีเขียว/สีเหลือง: สำยดิน ( )



ขั้นตอน	:

5.7 เชื่อมต่อสำยไฟตำมจุดต่ำงๆ ดังนี้: 
สีน�้ำตำล หรือ สีแดง: LIVE (L)
สีน�้ำเงิน หรือ สีด�ำ: NEUTRAL (N)
สีเขียว หรือ สีเขียว/สีเหลือง: EARTH ( )

5.8 ยึดสำยไฟไว้ตรงต�ำแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจเช็คว่ำได้ต่อสำยไฟถูกต้อง
ดีแล้ว จึงปิดฝำครอบเครื่องส่วนหน้ำ 

5.9 เมื่อใส่ฝำครอบเครื่องส่วนหน้ำกลับ โปรดจดบันทึกขั้นตอนที่แสดง
ด้ำนล่ำง

-ตรวจดูให้แน่ใจว่ำใส่ลงต�ำแหน่งถูกต้อง หมุนสวิตซ์ปรับอุณหภูมิไปที่
ต�ำแหน่ง OFF ที่แสดงในรูป A (ที่ฐำนตัวเครื่อง)
-ใส่ฝำครอบเครื่องส่วนหน้ำ หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
เพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกันกับแกน VR ที่แสดงในรูป B (ที่ฝำครอบเครื่อง
ส่วนหน้ำ)

5.10 ก�ำหนดสวิตช์ปรับอุณหภูมิ และสกรู  ‘A’ ให้อยู่กับที่

วิธีการจัดต�าแหน่งเมื่อเปลี่ยนฝาครอบส่วนหน้า

จัดให้อยู่ใน
ต�ำแหน่งนี้ 

(ต�ำแหน่งปิด)

จัดให้อยู่ใน
ต�ำแหน่งนี้ 

(ต�ำแหน่งปิด)

สกรู A
สกรู A

รูป A
รูป B

5.	การต่อระบบไฟฟ้า	(ต่อ)
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6	การทดสอบการเดินเครื่อง
6.1 เปิดกำรจ่ำยน�้ำ และวำล์วแบบ 3 ใน 1 จำกนั้น น�้ำจะไหล
ผ่ำนทำงน�้ำออก

6.2 เปิดสวิตช์ตัวเครื่องจ่ำยไฟ ไฟ LED ทั้ง 2 แบบจะเริ่มแสดง
สถำนะ ON / OFF 3 ครัง้ตำมล�ำดบั เพือ่บ่งบอกว่ำตวัเครือ่งก�ำลัง
ท�ำกำรตรวจสอบด้วยตนเอง หำกเครือ่งไม่ได้รบักำรต่อสำยลงดิน
อย่ำงถกูต้อง ไฟ LED แสดงกำรต่อสำยดนิจะดบั ระหว่ำงกำรใช้งำน
หรอืในโหมดสแตนด์บำย ไฟ LED แสดงกำรต่อสำยดินจะดับด้วย
เช่นกนั หำกเชือ่มต่อสำยไฟสลบักนัระหว่ำงสำย Live และ Neutral

6.3 หมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปที่ต�ำแหน่ง ‘ON’ ไฟ LED สีแดง 

(เปิด/ปิดเครือ่ง) จะสว่ำงขึน้ น�ำ้ร้อนจะไหลออกมำภำยในเวลำไม่กี่
วินำที
ยิ่งหมุนสวิตช์ปรับอุณหภูมิไปตำมเข็มนำฬิกำมำกเท่ำไหร่ น�้ำ
ที่ไหลออกจำกฝักบัวก็จะยิ่งร้อนมำกขึ้นเท่ำนั้น

6.4 น�้ำจำกฝักบัว, อ่ำงอำบน�้ำ, อ่ำงล้ำงมือ อำจจะไม่ร้อนพอ
แม้กระทั่งที่ต�ำแหน่ง ‘MAX’ หำกน�้ำที่จ่ำยเข้ำมำเย็นเกินไปหรือ
แรงดันของน�้ำที่สูงเกินไป ในกรณีนี้ ท่ำนอำจปรับวำล์วผสมน�้ำ
เย็นที่เข้ำมำเพื่อลดกำรไหลเข้ำของน�้ำเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่
ต้องกำร

6.5 ตรวจสอบสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) ดังต่อไปนี้:
 ดึงปุ่มทดสอบสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) ลง สวิตช์กันไฟดูด 
 ในตัวเครื่องจะขัดข้อง และตัดกระแสไฟ ไฟสัญญำณ  
 LED สีแดงและสีเขียวจะดับลง

 ดันปุ่มรีเซ็ทสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) ลง เพื่อรีเซ็ทสวิตช์ 
 กันไฟดูด ไฟสัญญำณ LED 2 ดวงจะเปิด/ปิดสลับกัน 
 3 ครั้งต่อเนื่องซึ่งเป็นกำรแสดงว่ำเป็นกำรตรวจสอบ  
 อัตโนมัติ และเครื่องท�ำน�้ำร้อนจะกลับมำเริ่มกำรท�ำงำน 
 ต่อได้ตำมปกติ ส่วนไฟสัญญำณ LED สีเขียวจะต้อง  
 สว่ำงขึ้น หำกผลลัพธ์เป็นไปตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น  
 สวิตช์กันไฟดูด (ELCB) จะสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ

6.6 ไม่จ�ำเป็นต้องหมุนสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิไปยังต�ำแหน่ง 
“OFF” เวลำที่ไม่ได้ใช้เครื่องท�ำน�้ำร้อน

6.7 อธิบำยให้ผู้ใช้ทรำบถึงวิธีกำรท�ำงำนของตัวเครื่อง และสร้ำง
ควำมคุ้นเคยเกี่ยวกับกำรใช้งำน
 แนะน�ำให้ผู้ใช้ทรำบถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้   
 (อันตรำยจำกน�้ำร้อน)
 มอบคู่มือกำรใช้งำนนี้ให้กับผู้ใช้ และควรแนะน�ำให้เก็บ  
 คู่มือไว้ในที่ที่ปลอดภัย

7.	การดูแลรักษาเครื่อง
โปรดอ่ำน “ข้อแนะน�ำเพือ่ควำมปลอดภยั” ก่อนท�ำกำรดแูลรกัษำเครือ่ง

ทดสอบสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) อย่ำงสม�่ำเสมอ

7.1 แนะน�ำให้ปฏิบัติขั้นตอนนี้อย่ำงเคร่งครัด อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง เปิดเครื่อง
และเปิดน�้ำเข้ำเครื่อง จำกนั้นทั้งไฟแสดงสีแดง (เปิด/ปิดเครือ่ง) และไฟแสดง
สีเขียว (สวติช์กนัไฟดดู (ELCB) จะสว่ำงขึน้ หำกสวติช์ปรบัอณุหภมูอิยูท่ี่
ต�ำแหน่ง ‘ON’
ดึงปุ่มทดสอบสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) ลง ไฟแสดงสีแดง (เปิด/ปิดเครือ่ง)
และไฟแสดงสีเขียว (สวิตช์กันไฟดูด  (ELCB) จะดับลง
ดึงปุ่มรีเซ็ทสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) ลง เพื่อรีเซ็ทสวิตช์กันไฟดูด และเริ่มต้นกำร
จ่ำยไฟใหม่ (รูปที่ 8) 
ท�ำควำมสะอำดแผ่นกรองสม�่ำเสมอ

7.2 ท�ำควำมสะอำดแผ่นกรองตำข่ำยสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันกำรอุดตันเมื่อ
ด�ำเนินกำรขั้นตอนใดก็ตำม ให้ตัดกระแสไฟฟ้ำหลักออกจำกตัวเครื่อง และตัด
กำรจ่ำยน�้ำเข้ำเครื่อง

ค�าเตือน!

7.3 ในกรณีที่ท่ำนดึงปุ่มทดสอบสวิตช์กันไฟดูด (ELCB) ลง แตไ่ฟแสดงกำร
เปิด/ปิดของเครือ่งท�ำน�ำ้ร้อนยงัไม่ยอมดบั ให้ท่ำนปิดสวติช์ไฟหลกั แล้วติดต่อ
ศูนย์บริกำรอีเลคโทรลักซ์ เพื่อท�ำกำรซ่อมแซมโดยช่ำงผู้เชี่ยวชำญ ไม่ควร
พยำยำมซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวท่ำนเอง

ข้อควรระวังขณะท�าความสะอาด!

7.4 ไม่ควรใช้ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, น�้ำมันเบนซิน หรือสำรอินทรีย์ใดๆ ในกำร
ท�ำควำมสะอำดตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้าชุบน�้ายาอ่อนๆ	แล้วบิดให้หมาดเท่านั้น

การทดสอบสวิตช์กันไฟดูด	(ELCB)

ปุ่มรีเซ็ทสวิตช์กันไฟดูด 
(ELCB)
ปุ่มทดสอบสวิตช์กันไฟดูด 
(ELCB)

รูปที่ 8
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8.	แผนผังการต่อสายไฟ

9.	ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

แผนผังการต่อสายไฟ	-	การควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสวิตช์กันไฟดูด	(ELCB)	รุ่น	EWE602IX1DWX3

สวิตช์เปิด/ปิด
ควบคุมอุณหภูมิ สวิตช์

ควบคุม
กำรไหล

แท็งก์น�้ำร้อน

ไตรแอค (TRIAC)

สวิตซ์กันไฟดูด 
(ELCB) 2 ขั้ว
30AA
15mA,
<0.1s

แผงไฟ LED

แผนผังการต่อสายไฟ	-	การควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสวิตช์กันไฟดูด	(ELCB)	รุ่น	EWE802IX1DWX3

ข้อมูลทำงเทคนิค (ตำรำงที่ 2)

หมำยเหตุ:  ข้อมูลต่ำงๆ กำรออกแบบตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริมที่ปรำกฏในคู่มือตรงกับผลิตภัณฑ์จริงขณะท�ำคู่มือฉบับนี้ 
และขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

แผงไฟ LED

รีเซ็ทด้วยตัวเอง
Thermal
Cut-Out

& ตัวควบคุม
อุณหภูมิ

ไตรแอค (TRIAC)

สวิตช์ควบคุม
กำรไหล

แท็งก์น�้ำร้อน Aแท็งก์น�้ำร้อน B

สวิตซ์กันไฟดูด 
(ELCB) 2 ขั้ว
30AA
15mA,
<0.1s

รีเซ็ทด้วย
ตัวเอง Thermal

Cut-Out
& ตัวควบคุม

อุณหภูมิ

สวิตช์เปิด/ปิด
ควบคุมอุณหภูมิ

 ก�าลังไฟ

 ประเภท

 อัตราการไหลของน�้าขั้นต�่า

 แรงดันน�้าเข้าต�่าสุด

 แรงดันน�้าเข้าสูงสุด
 การต่อท่อประปา

 ขนาดผลิตภัณฑ์

 น�้าหนัก

6.0 กิโลวัตต์, 220V AC (ไส้ฟิวส์ชุดเดียว) / 8.0 กิโลวัตต์, 220V AC (ไส้ฟิวส์สองชุด)

ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

3 ลิตรต่อนาที

0.3 Bar (30 kPa ; 4.35 psi)

6.0 Bar (0.6 MPa ; 87.02 psi)
1/2’’ BSP Multipoint System

272 x 196 x 102 (มม.)

2.1 กก. (เครื่องรุ่น 6.0 กิโลวัตต์) / 2.3 กก. (เครื่องรุ่น 8.0 กิโลวัตต์)



12

ศูนย์บริการลูกค้าอีเลคโทรลักซ์
ให้บริการข้อมูล	รับแจ้งซ่อม	แนะน�าวิธีการใช้สินค้า

พร้อมสรรพให้บริการ	ที่

โทรศัพท์:	0-2725-9000	โทรสาร:	0-2725-9299

ทุกวัน	ตั้งแต่	เวลา	8.30-17.30	น.

มีบริการให้ค�าปรึกษานอกเวลาท�าการ	24	ชั่วโมง

http://www.electrolux.co.th



บันทึก



บันทึก



บันทึก




