
CUBE 6000R
CUBE 8000R

หมุน Knob ที่ Cover ใหอยูในตำแหนงนี้
To turn know at the cover

to this position

หมุน Knob สีขาวภายในเครื่องใหอยูในตำแหนงนี้
To turn knob at the base to this position

ปุมปรับอุณหภูมิ
Temp control knob

ตัวแสดงความรอน
Heat level Indicator 

CUBE 6000R
CUBE 8000R

·Ò§¹éÓÍÍ¡ Outlet
»ÃÐà¡ç¹ÂÒ§

Rubber Gasket

220mm.

·Ò§¹éÓÍÍ¡
Out Let

»ÃÐà¡ç¹ÂÒ§
Rubber gasket

ÊÒÂ¹éÓÃŒÍ¹
Hot water pipe

ËŒÒÁãªŒà·»¾Ñ¹à¡ÅÕÂÇ
Do not use tape
»ÃÐà¡ç¹ÂÒ§
Rubber gasket

ÊÒÂ¹éÓàÂç¹
Cold water pipe
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92mm.

ÍØ»¡Ã³�ÇÒÅ�Ç¡Ñ¹¹éÓÂŒÍ¹ Check Valve

Multi-point Electric

NAME OF PARTS

INSTALLATION

คำชี้แจง : เมื่อทานเปดกลองเพื่อนำเครื่องออก อาจจะพบน้ำที่คางอยูในเครื่องซึ่งเปนปกติ เนื่องจากเปนการ
ทดสอบการทำงานของเครื่องในขั้นตอนการผลิต

NOTE : You may find some water remaining in the shower heater at your first operation.
This is caused by the production line test. It is not a malfunction.

จัดจำหนายโดย  Distributed by
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66/3 Moo 6, Suksawat 76 Rd., Bangchak, Phrapradang, Samutprakarn 10130
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ควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำกอนน้ำไหลเขาเครื่องจะชวยกรองสิ่งสกปรกและตะกรันที่จะจับขดลวดทองแดง
เมื่อตะกรันสะสมมากขึ้นจะทำใหน้ำไหลไมสะดวก และทำใหอายุการใชงานของเครื่องทำน้ำรอนสั้นลง

The filter unit should be installed before water flow into the shower unit. So it can filter the
dirt or calces which will be accumulated at the copper bulb inside the heater. Consequently

the water will flow improperly and shorten its usage life.

ÊÇÔµ«�µÑ´¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò (àºÃ¡à¡ÍÃ�)
Circuit Breaker

½Ò¤ÃÍºà¤Ã×èÍ§ Cover

ELCB Test Push

ËÅÍ´ä¿áÊ´§à¤Ã×èÍ§
¾ÃŒÍÁ·Ó§Ò¹

Operation Lamp

ËÅÍ´ä¿áÊ´§ÍØ»¡Ã³�µÑ´ä¿
·Ó§Ò¹ ELCB Lamp

·Ò§¹éÓà¢ŒÒ Inlet

µÐá¡Ã§¡ÃÍ§ÊÔè§Ê¡»Ã¡ Water Filter

ÇÒÅ�Çà»�´-»�´¹éÓ Water Value

·Ò§¹éÓÍÍ¡
Outlet

HOW TO REASSEMBLE
THE COVER

DOUBLE PIPE INSTALLATION
(WITH MIXING VALVE)

ฝกบัว
Shower

สวิตชตัดไฟ
Breaker

อางลางมืิอแบบวาลวผสม
Basin with mixing valve

อางอาบน้ำแบบวาลวผสม
Bathtub with
mixing valve

ทอน้ำเขา
Inlet pipe

วิธีการถอดและ
ประกอบฝาครอบ

รูปแบบการติดตั้งระบบทอน้ำคู
(แบบวาลวผสม)

1. การถอดฝาครอบพลาสติก ใหใชไขควงขันสกรูดานลางของ
 ตัวเครื่องออกกอน
 Take off the plastic cover by unscrew the fixing of
 the bottom.

2. ใชมือดึงฝาครอบพลาสติกออกโดยการดึงจากดานลางขึ้นบน
 Pull out the plastic cover from the below to the top. Ê¡ÃÙ  Screw

½Ò¤ÃÍºà¤Ã×èÍ§
Cover

กอนการติดตั้งเครื่องทำน้ำรอน Before Installation

วิธีการประกอบฝาครอบกับฐานเครื่องทำน้ำรอน CUBE 6000R, CUBE 8000R
HOW TO REASSEMBLE THE COVER WITH THE BASE OF CUBE 6000R, CUBE 800R

วิธีการสวมประกอบฝาครอบ
HOW TO ASSEMBLE THE COVER

1. กอนครอบฝาพลาสติก ตองใหปุมปรับอุณหภูมิที่ฐานเครื่อง
 อยูในตำแหนงปด (OFF) เสมอ เพราะไมเชนนั้น ปุมปรับ
 อุณหภูมิที่ติดตั้งอยูบนฝาครอบ นั้นจะไมสามารถสวมเขากับ
 อุปกรณปรับอุณหภูมิได ดังแสดงในรูป
 Before closing the plastic cover. You must always
 adjust the temperature knob to off position show
 as picture.

2. ครอบฝาพลาสติกอยางระมัดระวัง โดยการสวมจากดานบนให
 เขาล็อคกันพอดีโดยสังเกตุปุมปรับอุณหภูมิและตัวปรับระดับ
 ความรอนนั้นตรงกันพอดี จากนั้นขันสกรูใหแนน
 Put the cover carefully by putting on from top.
 Make sure it fits to place. Then tighten the screw.

การติดตั้งเครื่องทำน้ำรอนจะตองกระทำโดยชางผูชำนาญงาน เครื่องทำน้ำรอนจะตองตอสายดินเขากับเครื่อง หากมีขอสงสัยให
ติดตอรานคาหรือผูแทนจำหนาย Installation task must be done by the specialized mechanic. Make sure to ground
the ground wire. If you have any question or doubt, please contact or consult to dealer directly.

1.รูปแบบการติดตั้ง  How to install

2. การตอทอน้ำและสายฝกบัว Fix with hose and shower
 ใชเครื่องมือที่ถูกตองในการติดตั้ง การขันขอตอทางน้ำเขา
 และสายฝกบัวหามใชเทปพันเกลียว ใหใสประเก็นยาง
 แลวขันเขาดวยมือ ไมควรใชประแจ
 Water hose and shower hose connection Using 
 the proper equipments to install the machine. 
 Do not use any tape at the water inlet and the 
 shower hose and do not forget to put in the 
 rubber gasket on them. After that tighten the 
 plastic nut by hand, shall not use wrench.

การใชงานระบบทอน้ำคู (แบบวาลวผสม)
How to use double pipe system (Mixing valve)

ขั้นตอนการใชงาน How to use
1. เริ่มตนจากการปดวาลวทางน้ำเขาและทางน้ำออกทั้งหมด
 Start with close any valve.
2. ทำการเปดวาลวทางน้ำเขา X กอน
 Open valve (X) first.
3. บิดสวิตซการทำงานจากตำแหนง OFF ไปยังระดับความ
 รอนที่ตองการ
 Turn temp control knob from off position.
4. หมุนปุมปรับระดับความรอนมาที่ตำแหนง LOW
 Turn temp control knob to “Low” position.
5. จุดที่ใชน้ำแบบวาลวผสม กอนอื่นใหเปดวาลวน้ำเย็น
 ประมาณ ½ กอนแลวจึงเปดวาลวน้ำรอนใหสุด รอสักครู 
 เพื่อใหน้ำรอน รอนจนถึงจุดสูงสุด จากนั้นจึงปรับวาลว
 น้ำรอนหรือวาลวน้ำเย็น เพื่อใหน้ำมีอุณหภูมิตามที่
 ตองการ ถาหากพบวาน้ำเย็นเกินไปสามารถปรับมาที่
 ตำแหนง (MEDIUM), (HIGH) ตามลำดับ
 Adjust the mixing valve by open cold water 
 about ½, Next open hot water valve to 
 maximum. After that adjust cold water valve. 
 If mixing water is not hot enough. We can 
 adjust heater at level (MED)/(HIGH)
6. เมื่อเสร็จสิ้นจากการใชน้ำ ใหปดวาลวน้ำรอนกอนแลวจึง
 ปดวาลวน้ำเย็น เครื่องจะหยุดทำงานเอง เมื่อตองการใช
 น้ำรอนอีกครั้งสามารถเปดวาลวไดทันทีเครื่องจะทำงาน
 เอง
 After finish. Close hot water valve first. After 
 that close cold water valve. The heater will 
 off and can work again by open the valve.

การติดตั้งระบบทอน้ำคู (แบบวาลวผสม)
Double pipe installation (with mixing valve)
1. การติดตั้งทอทางน้ำเขา (สายน้ำเย็น) มีวิธีการดังนี้
 ทอทางน้ำเขา (สายน้ำเย็น) กอนที่จะเขาเครื่องทำน้ำรอน
 จะตองติดตั้งวาลวน้ำเขา (ตำแหนง X ในรูป) จากนั้นจึง
 ตอทอแยกไปยังทอน้ำเย็นของวาลวผสม ในจุดการใชงาน
 ตางๆ และเขาเครื่องทำน้ำรอนตัวอยาง เชน ในรูปแสดง
 การตอทอไปยัง
 - 1.1 เครื่องทำน้ำรอนในตำแหนง W
 - 1.2 อางลางมือในตำแหนง Y
 - 1.3 อางอาบน้ำในตำแหนง Z
 The method of double pipe installation that 
 install water valve at the inlet pipe (Cold water) 
 see picture at (X) position after that separate 
 the pipe of cold water to any mixing valve.
 - 1.1 Water heater (W)
 - 1.2 Basin (Y)
 - 1.3 Bathtub (Z)
2. การติดตั้งทอน้ำออก (สายน้ำรอน) มีวิธีการดังนี้การติด
 ตั้งทอน้ำจากเครื่องทำน้ำรอน (ตำแหนง V ในรูป) ไปยัง
 ทอน้ำรอนของวาลวผสมในจุดใชงานตางๆ ตัวอยางเชน
 ในรูปตอทอไปยังอางลางมือแบบวาลวผสม Y และอาง
 อาบน้ำแบบวาลวผสม Z
 The method of hot water installation that separate
 the pipe of hot water from water heater to any  
 mixing valve follow picture separate the pipe to 
 basin with mixing valve (Y) and bathtub with 
 mixing valve (Z)
3. เม่ือไดประกอบทอทางน้ำออกหมดแลวควรตรวจสอบการ
 ซึม, รั่ว ของน้ำ โดยการปดวาลวทางน้ำออกทั้งหมด 
 ตัวอยางเชน ในรูป ปดวาลว Y และ Z และปดวาลวทาง
 น้ำเขา X ถาพบรอยรั่วของน้ำ ตองทำการแกไขเสียกอน
 After connect all pipe. Should check water leakage 
 by close outlet valve. Example in picture. Close 
 outlet valve (Y) and (Z) and close inlet valve (X) , 
 Check water leak. If water leak. must correct it.

สวนประกอบของเครื่อง

CUBE 6000R
CUBE 8000R



3. หามติดตั้งเครื่องทำน้ำรอนในแนวนอน
 Do not install the water heater on
 horizontal position.

ÊÇÔµ«�¹ÔÃÀÑÂ ELCB
ELCB Lever

á¡¹ÊÇÔµ«�¹ÔÃÀÑÂ ELCB
ELCB Lever

2. หามเปดสวิตซใชงาน ถากรณีอุณหภูมิเย็นจัดจนน้ำในเครื่องทำน้ำรอน
    อาจกลายเปนน้ำแข็ง
 Do not use in case of the inlet water is too cold as ice.

TROUBLE SHOOTING

MAINTENANCE AND CARE

CAUTION

ปุมสำหรับรีเซ็ท ELCB
ELCB Test button.

ทอทางน้ำเขา  Inlet pipe

ดันขึ้น  Push up

เครื่องทำน้ำอุน MEX ผานการตรวจสอบคุณภาพอยางพิถีพิถันจากโรงงานผูผลิตใหมีประสิทธิภาพในการใชงานตามมาตรฐาน
ในบางกรณีอาจมีขอขัดของเล็กนอย ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยงายกอนที่จะติดตอตัวแทนจำหนายเพื่อทำการซอม
MEX Electric Water Heater are passed Q.C. testing and manufactured to the highest quality standards.
If you find the following symptoms appear, please check it before calling the technician.

  ขอขัดของ TROUBLE สาเหตุ CAUSE การแกไข TROUBLE SHOOTING

 1. เครื่องไมทำงาน ไฟฟาไมเขาเครื่อง ตรวจสอบขั้วไฟฟาวาติดตั้งถูกขั้วหรือไม
    The machine does not No electric current flow Check the connection of the wire 
    operate.  through the machine.  to the correct terminals or not.

   สวิตซตัดไฟอัตโนมัติตัดการทำงาน สวิตซตกมาในตำแหนง OFF ใหดันกานสวิตซขึ้น
   The circuit breaker or fuses The circuit breaker has drop down to
   are cut off. "OFF" position. Push it to "ON" position.

   • แรงดันน้ำไมพอ • แกไขระบบแรงดันน้ำ
   There is not sufficient water Fix the water pressure system.
   pressure. • ถอดลางตะแกรงกรองสิ่งสกปรก
    Cleaning the filter.

 2. น้ำรอนไมพอ  น้ำแรงเกินไป ลดปริมาณน้ำโดยปรับลดที่วาลวปรับแรงดันน้ำ
    The water is not heated There is too much water Decrease the water amount by
    as desired.  flowing into the machine. adjusting at the water inlet valve.

 3. อุณหภูมิน้ำไมสม่ำเสมอ แรงดันน้ำไมสม่ำเสมอตลอดเวลา แกไขระบบแรงดันน้ำ
    The water temperature The water pressure remains Fix the water pressure system.
    remains unstable. unstable.

 4. น้ำไหลนอย จุดอื่นๆ ไหลแรง  
    The water doesn't flow ตะแกรงกรองสิ่งสกปรกอุดตัน ถอดลางทำความสะอาด 
    well while the water from The filter is obstructed by dust. Clean the filter.
    the other tap are strong.

 ระบบจายน้ำ WATER SYSTEM                      ควบคุมดวยวาลวน้ำตามจุดจายน้ำ Multi points
  
 แรงดันน้ำต่ำสุด (กก./ตร.ซม.)  

0.2 MIN.Water Pressure

 กำลังไฟ (กิโลวัตต/โวลต/แอมป) 
6.0 / 220 / 27  8.0 / 220 / 36 Power (KW/Volt/Amp)

 
ระบบความปลอดภัย  Safety System                

ELCB, THERMISTOR, ROTARY FLOW SWITCH,
   RELAY and THERMO CUT-OFF
 
 ไฟสัญญาณ  Indicator Lamp  ELCB AND POWER
 
 ไฟแสดงการทำงาน  Operation Lamp  LED DISPAY

 ขนาด (สูง × กวาง × ลึก ) มม.  
290 × 220 × 92 Dimension (HxWxD mm.)

 น้ำหนัก (กก.)  Weight (Kg)  2.2

 ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)  Water Flow (L/m)  3.5
 
 อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นโดยประมาณ (˚C) 

10-24˚C  10-32˚C Increase Temperature (˚C)

 ขนาดสายไฟ   WIRE SIZE 4.0 mm²  6.0 mm²

 รุน MODEL CUBE 6000R CUBE 8000R

สัญญาณไฟแสดงการทำงาน  Lamp indicator
 แสดงสีเขียว หมายถึง ELCB และเครื่องพรอมที่ทำงาน
 แสดงสีแดง หมายถึง น้ำไหลเขามายังเครื่อง Heater พรอมทำงานและเพื่อทำการปรับระดับความรอนที่ตองการ
 Green lamp on mean ELCB and heater is ready to operate.
 Red lamp on mean water flow in and heater is operating.

 กรณีที่น้ำเขาที่จุดติดตั้งมีแรงดันน้ำสูง หรือน้ำไหลผานเขาเครื่องมากเกินไป จะทำใหอุณหภูมิของน้ำลดต่ำลงถาตองการความรอน
 เพิ่ม ควรปรับลดแรงดันน้ำที่วาลวปรับแรงดันน้ำเขา
 In case water pressure is too high or water flow is too much that effect with temperature will too low.
 Should decrease water flow by adjust the volume.

4. กรณีท่ีมีการผสมน้ำเย็น ผูใชควรทำการเปดวาลวน้ำรอนใหสุดกอนและทำการปรับปริมาณน้ำเย็นเขาผสม หากการเปดวาลว
 น้ำเย็นมากเกินไป จะทำใหเครื่องตัดการทำงาน ตองปรับลดปริมาณน้ำเย็นลง แตหากอุณหภูมิของน้ำผสมรอนเกินไป ให
 ปรับลดระดับความรอนของเครื่องทำน้ำรอนใหลดลงกวาเดิมที่ตั้งไว
 In care of use mixing valve. Should open hot water valve to maximum first and adjust temperature by open
 cold water valve. If cold water is too much, the heater will off. Should be adjust cold water decreasing.

5.ทดสอบกดปุม ELCB วาทำงานปกติหรือไม  Push the ELCB test push.
 ถาทำงานปกติใหดันแกน ELCB ขึ้นเพื่อให ELCB พรอมทำงานตอไป   If the water heater work normally. Push the
ELCB lever up so the ELCB will be ready to operate.

วิธีการทดสอบสวิตซนิรภัย ELCB  How to test ELCB

ขอควรระวัง

การบำรุงรักษา

การแกไขเบื้องตน

SPECIFICATIONตารางขอมูลทางเทคนิค

วิธีการปรับอุณหภูมิ HOW TO ADJUST THE TEMPERATURE

1. กรณีติดตั้งวาลวผสม เมื่อเปดวาลวน้ำรอน ควรระวังการสัมผัส
 น้ำรอนที่ออกมาโดยตรง โดยที่ยังไมไดผสมน้ำเย็นน้ำจะรอนมาก
 และอาจเปนอันตรายตอการสัมผัสได
 In care of mixing valve. Should be careful hot water
 while do not mix with cold water.

1. ตรวจสอบการทำงานของสวิตซตัดไฟอัตโนมัติ ELCB เดือนละครั้งโดย
 - กดปุมทดสอบ ELCB TEST ในขณะที่เครื่องทำน้ำรอนมีการจาย
  กระแสไฟฟาเขาเครื่อง ถาปกติแกนของ ELCB จะเลื่อนลงมา (ถา
  แกนไมเลื่อนลงใหแจงชางจากรานจำหนายมาซอม)
 - ดันแกน ELCB TEST ใหกลับขึ้นไปตามปกติ เพื่อตั้งการทำงานของ 
  ELCB TEST ใหทำงานปกติ
 Check the operation of earth leakage circuit breaker (ELCB) 
 once a month by push the ELCB reset switch while the 
 power supply is still inside the machine if it’s normal, the
 ELCB lever will be drop down. (If it not, please inform the
 dealer to repair the machine) Push up the ELCB reset lever
 to the default position the reset the operation of ELCB.

2. การทำความสะอาดตัวเครื่อง ควรปดสวิตซตัดกระแสไฟกอนทุกครั้ง
 - ทำความสะอาดดวยผาชุบน้ำสบูบิดแหง อยาใชน้ำมันเบนซิน
  ทินเนอร ฯลฯ ในการทำความสะอาด
 To clean the water heater body, Please make sure to 
 switch off the power current first. Clean the body of 
 shower heater by wiping with a cloth dampened in mild 
 soap water. Don’t use solvent.

3. การทำความสะอาดวาลวควบคุมน้ำ และตะแกรงสิ่งสกปรก
 - ถอดทำความสะอาดตะแกรงกรองสิ่งสกปรกเปนประจำทุกเดือน
 To clean the filter.
 - Take off the filter and monthly cleaning

3.การตอสายไฟ  Wire connection
 ควรติดตั้งเบรกเกอรหรือสวิตซตัดไฟกอนเขาเครื่อง ขนาด 32 แอมป สายไฟกอน
 เขาเครื่องตองใชสายไฟ (THW) ขนาด 4.0 ตารางมิลลิเมตร สำหรับรุน CUBE 6000R
 และสวิตซตัดไฟกอนเขาเครื่อง ขนาด 40 แอมป สายไฟกอนเขาเครื่องตองใช
 สายไฟ (THW) ขนาด 6.0 ตารางมิลลิเมตร สำหรับรุน CUBE 8000R
 The circuit breaker (32 Amp) must be installed. Use 4.0 mm2 
 THW wire for wiring for CUBE 6000R and circuit breaker (40 Amp) 
 must be installed. Use 6.0 mm2 for CUBE 8000R

4. การติดตั้งสายดิน  Ground wiring
 ตองตอสายดินเขากับเครื่องเสมอ โดยสายดินจะตองมีขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร
 และสายดินจะตองมีความยาวสายเหลือมากกวาสายไฟทั้ง 2 เสน โดยสายดิน 
 จะตองตอกับแทงสายดิน ที่ทำดวยทองแดงหรือแทงเหล็กอาบโลหะชนิดกัน
 ผุกรอน ซึ่งแทงสายดินจะตองฝงลงดินอยางนอย 70 เซนติเมตร และจะตอง
 แนใจวาความตานทานของดินจะตองนอยกวา 100 โอหม ถาความตานทาน
 ของดินเกินกวา 100 โอหม ใชแทงสายดินที่มีความยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร
 Grounding connection The shower heater must always be
 grounded by using 4 mm2. Ground wire and the ground wire length  
 have to be longer than the other wires. It has to be connected to
 the copper ground rod. The ground rod must be placed under the  
 ground at least 70 cm. away from the surface. Make sure that the resistance of the ground must not  
 exceed 100 ohms. However, if it exceeds 100 ohms, it may be necessary to use the ground rod longer  
 than 2.40 m.

ตัวกรองถอดออกลางน้ำดวย
แปรงขนออนหรือแปรงสีฟน

Clean the filter
by brush.
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13 mm. 35 mm.
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ฝงแบบเอียง
Stant type

ฝงแบบขนาน
Paralled type

ประมาณ 2 ม.
about 2 m.

ประมาณ 2 ม.
about 2 m.

at lease 70 Cm.

at lease 70 Cm.

1 m.

การตอ
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Connecting
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1. เปดวาลวน้ำเขาสูเครื่อง  Open the valve.

2. ในสภาวะปกติ เมื่อการจายกระแสไฟฟาเขาสูเครื่อง หลอดไฟสีเขียวจะสวางเพื่อแสดงสภาวะของเครื่องพรอมทำงาน
 Normally, Green lamp ON show ready state.

3. ปรับปุม Temp Control จากตำแหนง OFF สัญญาณไฟจะติดเพื่อแสดงวา อุปกรณใหความรอนเริ่มทำงาน (Heater) โดย
 การปรับปริมาณการใหความรอนของเครื่องทำน้ำรอนรุน CUBE 6000R, CUBE 8000R นั้นจะมี 3 ระดับคือ
 - 1.LOW (ระดับต่ำ) เหลือง เครื่องทำน้ำรอนจะปรับอุณหภูมิใหความรอนประมาณ 40˚C
 - 2.Medium (ระดับกลาง) สม เครื่องทำน้ำรอนจะปรับอุณหภูมิใหความรอนประมาณ 45˚C
 - 3.High (ระดับสูง) แดง เครื่องทำน้ำรอนจะปรับอุณหภูมิใหความรอนประมาณ 53˚C
 To turn temp control knob from off position. The operate lamp will on and heater will on.
 1. Low (Low level : yellow) Heater will adjust the water temperature about 40˚C
 2. Medium (Medium level : Orange) Heater will adjust the water temperature about 45˚C
 3. High (High level : Red) Heater will adjust the water temperature about 53˚C

หากทำการปรับระดับความรอนจากระดับสูงสุด (HIGH) ไปตามเข็มนาิกาก็จะถึงตำแหนง OFF จะเปนการปดเครื่องโดย
ที่หลอดไฟสีเขียวยังคงสวางอยูโดยไมสามารถหมุนตอได แตหลอดไฟสีแดงจะดับเพื่อแสดงวาอุปกรณใหความรอนหยุดการ 
ทำงาน (ไมมีน้ำเขาเครื่อง) และถาตองการใชงานเครื่องอีกใหหมุนทวนเข็มนาิกาไปยังตำแหนงที่ตองการดังแสดงในรูป
Turn temp control knob from high position clockwise to off position. Green lamp still on. Red lamp will 
off. Heater will off. If you want to run the heater turning anticlockwise to the any level that you want.


