
สวนประกอบของเครื่อง NAME OF PARTS

การติดตั้งเคร�องทำน้ำอุน จะตองกระทำโดยชางผูชำนาญ

งาน เคร�องทำน้ำอุนจะตองตอสายดินเขากับเคร�อง หากมี

ขอสงสัยใหติดตอรานคา หรือผูแทนจำหน�าย

1. ยึดเคร�องติดกับผนังที่แข็งแรง ใหสูงจากพื้นประมาณ

 150-170 ซม. หรือตำแหน�งที่เหมาะสมขึ้นอยูกับ

 ความสูงของผูใชงาน ประกอบสายน้ำจากวาลวใน

 หองน้ำเขากับเคร�องทางน้ำเขา (Water Inlet)

2. การตอทอน้ำและสายฝกบัว

 • ใชเครื่องมือที่ถูกตองในการติดตั้ง การขันขอตอทางน้ำ

  เขาและสายฝกบัว หามใชเทปพันเกลียว ใหใสประเก็น

  ยางแลวขันเขาดวยมือ ไมควรใชประแจ

¡ÒÃµÔ´µÑé§ INSTALLATION

วิธีการประกอบฝาครอบกับฐานเครื่องทำน้ำอุน
REASSEMBLING THE COVER

ควรปรับปุมปรับปริมาณน้ำเฉพาะที่ปุมปรับ

บริเวณดานทางน้ำเขาของเครื่องทำน้ำอุนเทานั้น

ประเก็นยางทอฝกบัว

ปลายทอ

วิธีการประกอบฝาครอบกับฐานเครื่องทำน้ำอุน BUBBLE 3C, BUBBLE 5C

กอนการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุน

 1. ใชไขควงขันสกรูดานลางออก

 2. ใชมือดึงฝาครอบพลาสติกออกโดยการดึงจากดานลางขึ้นดานบน

ตัวแสดงระดับความรอน

ปุมปรับอุณหภูมิ

วิธีการสวมประกอบฝาครอบ

 1. กอนครอบฝาพลาสติก ตองใหปุมปรับอุณหภูมิที่ฐานเครื่องอยูในตำแหนง “ปด” โดยหมุนไปทางซายมือสุด

 2. ครอบฝาพลาสติก โดยการสวมจากดานบนใหเขาล็อคพอดี จากนั้นขันสกรูใหแนน

 3. ปรับปุมหมุนปรับอุณหภูมิ สวมลงตำแหนงแกนปรับอุณหภูมิของฐานเครื่อง

  โดยใหตำแหนงสัญญลักษณ    บนปุมหมุนปรับอุณหภูมิตรงกับตำแหนง OFF

3. การตอสายไฟ

 • ควรติดตั้งเบรกเกอรหรือสวิตซตัดไฟกอนเขาครื่อง

   ขนาด 30 แอมป

 • สายไฟกอนเขาเครื่องตองใชสายไฟคู

   ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สำหรับรุน BUBBLE 3C

   ขนาด 4.0 ตารางมิลลิเมตร สำหรับรุน BUBBLE 5C

• ตองตอขั้วสายไฟใหตรงขั้ว สาย L ตอกับขั้ว L และสาย N

 ตอกับขั้ว N สายดินใหตอกับขั้วที่มีสัญญลักษณ

ควรใชหัวฝกบัวที่ติดมากับเครื่อง เพื่อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตองติดตั้งวาลวปรับแรงดันน้ำเขา ที่มาพรอมกับเครื่องที่ทางน้ำเขา

เพื่อใชปรับแรงดันน้ำ สำหรับจุดติดตั้งที่มีแรงดันน้ำแรง

หามติดตั้งวาลวน้ำใดๆ ทางดานน้ำอุนออกเด็ดขาด

4. ตองตอสายดินเขากับเครื่องเสมอ โดยสายดินจะตองมีขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร

 และสายดินจะตองตอกับแทงสายดินที่ทำดวยทองแดง หรือแทงเหล็กอาบโลหะชนิดกันผุกรอน ซึ่งแทงสายดินจะตอง

 ฝงลงดินอยางนอย 70 เซ็นติเมตร และจะตองแนใจวา ความตานทานของดินจะตองนอยกวา 100 โอหม ถาความ

 ตานทานของดินเกินกวา 100 โอหม ใชแทงสายดินที่มีความยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร

มิเตอรทดสอบ

พื้นดิน

จุดตอของแหลงจายไฟ

5. การประกอบสายฝกบัวดานน้ำออกเมื่อเรียบรอยแลวทดสอบเปดน้ำ

 เขาเครื่องดูวามีรอยรั่วหรือไมถามีแกไขใหมใหเรียบรอย

6. ทดลองกดปุม ELCB TEST วาทำงานปกติหรือไม ถาทำงานปกติ

 ใหดันแกนสวิตซตัดไฟอัตโนมัติสีขาวดานลางขึ้น เพื่อให ELCB

 พรอมทำงานตอไป

อยางนอย 70 ซม.

ฝาครอบเครื่อง

สกรู

ปุมปรับอุณหภูมิ

150-170 ซม.

สวิตซตัดกระแสไฟฟา (เบรคเกอร)

แถบไฟแสดงการทำงาน Heater

190 มม.
13 มม.

13 มม.
210 มม.

L
N

Push Up ดันขึ้น

ELCB Test Button
ปุมทดสอบสวิตซนิรภัย

POWER

Max

Off

ELCB TEST

Min

ELCB

BUBBLE 3C
BUBBLE 5C

BUBBLE 3C
BUBBLE 5C

POWER

Max

Off

ELCB TEST

Min

ELCB



สัญญาณไฟแสดงการทำงานตามปกติ
• ไฟ ELCB (สีเขียว) ติด แสดงถึง สวิตซตัดไฟ
 อัตโนมัติพรอมทำงาน ไฟดวงนี้จะติดตลอด
 เวลาเปนปกติ แมไมมีน้ำไหลเขามาในเครื่อง

การใชงาน HOW  TO  USE

คำเตือน CAUTION

ขั้นตอนการใชงาน

 1. เปดวาลวน้ำเขาเครื่อง

 2. เมื่อไฟเขาเครื่อง สัญญาณไฟ ELCB (สีเขียว) ติด ตามรูป

 3. ปรับปุมปรับอุณหภูมิ จากตำแหนง OFF หมุนไปทางขวามือตามเข็มนาิกา

  เพื่อเปนการปรับอุณหภูมิ เมื่อหมุนปุมปรับอุณหภูมิไปถึงตำแหนง MIN

  สัญญาณไฟ (สีเขียว) เปลี่ยนสถานะเปนสีน้ำเงินสงผลใหความรอนจะเพิ่ม

  มากขึ้นตามการปรับปุมอุณหภูมิ ขณะเดียวกันไฟ POWER สีขาว

  จะสวาง ตามรูป

1. หามติดตั้งฝกบัวสูงกวาตัวเครื่อง 2. หามเอามืออุดทางน้ำออกของฝกบัว

3. หามตอวาลวทางดานน้ำออก 4. อยาใหสายฝกบัวบิดหรือหักงอ

1. เครื่องไมทำงาน • ไฟฟาไมเขาเครื่อง • ตรวจสอบขั้วไฟฟาวาติดตั้งถูกขั้ว

     หรือไม

  • สวิตซตัดไฟอัตโนมัติตัดการ • สวิตซตกมาในตำแหนง OFF ให

   ทำงาน  ดันกานสวิตซขึ้น

  • แรงดันน้ำไมพอ • แกไขระบบแรงดันน้ำ

    • ถอดลางตะแกรงกรองสิ่งสกปรก

2. น้ำอุนไมพอ • น้ำแรงเกินไป • ลดปริมาณน้ำโดยปรับลดที่วาลว

     ปรับแรงดันน้ำ

3. อุณหภูมิน้ำไมสม่ำเสมอ • แรงดันน้ำไมสม่ำเสมอตลอดเวลา • แกไขระบบแรงดันน้ำ

4. น้ำไหลนอยจุดอื่นๆ ไหลแรง • ตะแกรงกรองสิ่งสกปรกอุดตัน • ถอดลางทำความสะอาด

  • ฝกบัวอุดตัน • ถอดทำความสะอาด

  • ปรับสายน้ำที่หัวฝกบัวไมถูกตอง • หมุนปรับสายน้ำที่หัวฝกบัว

          เครื่องทำน้ำอุน                ผานการตรวจสอบคุณภาพอยางพิถีพิถันจากโรงงานผูผลิตใหมีประสิทธิภาพในการ

ใชงานตามมาตรฐาน  ในบางกรณีอาจมีขอขัดของเล็กนอย  ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยงายกอนที่จะติดตอตัวแทน

รานคาผูจำหนายเพื่อทำการซอม

การแกไขเบื้องตน TROUBLE SHOOTING

 ขอขัดของ สาเหตุ การแกไข

7. หามติดตั้งเครื่องทำน้ำอุนใน
 แนวนอน

5. หามฉีดน้ำใสเครื่องทำน้ำอุนหรือ
 วางผาเปยกๆ บนตัวเครื่อง

6. หามใชทินเนอรเช็ดที่เครื่องและ
 อุปกรณ

THINNER

 ระบบจายน้ำ

 แรงดันน้ำต่ำสุด (กก./ตร.ซม.)

 กำลังไฟ (กิโลวัตต/โวลต  /แอมป)

 ระบบความปลอดภัย

 ระบบควบคุม

 ขนาด (สูง X กวาง X ลึก) มม.

 น้ำหนัก (กก.)

 ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)

 อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น
 โดยประมาณ ( ํC)

 ขนาดสายไฟ

จายน้ำจุดเดียว

0.2

4.5 / 220 / 20

ELCB, FLOW SWITCH
THERMOSTAT, THERMO CUT-OFF

ควบคุมกำลังไฟตามความ
ตองการดวยปุมปรับ

352 X 207 X 74

1.5

3.5

19 ํC (MAX)

4.0 mm2

จายน้ำจุดเดียว

0.2

3.5 / 220 / 16

ELCB, FLOW SWITCH
THERMOSTAT

ควบคุมกำลังไฟตามความ
ตองการดวยปุมปรับ

352 X 207 X 74

1.5

3.5

14.3 ํC (MAX)

2.5 mm2

 รุน BUBBLE 3C BUBBLE 5C

ตารางขอมูลทางเทคนิค SPECIFICATION

การบำรุงรักษา MAINTENANCE AND CARE

1. ตรวจสอบการทำงานของสวิตชตัดไฟอัตโนมัติ ELCB เดือนละครั้งโดย

 กดปุมทดสอบ ELCB TEST ในขณะที่เครื่องทำน้ำอุน มีการตอกระแส

 ไฟฟาเขาเครื่องถาปกติแกนของ ELCB จะเลื่อนลงมา (ถาแกนไมเลื่อนลง

 ใหติดตอผูจำหนายเพื่อทำการแกไข) ดันแกน ELCB TEST ใหกลับขึ้นไป

 ตามปกติเพื่อตั้งการทำงานของ ELCB TEST ใหทำงานตามปกติิ

2. การทำความสะอาดตัวเครื่อง ควรปดสวิตชตัดกระแสไฟกอนทุกครั้ง ทำความสะอาดดวยผาชุบน้ำสบูบิดแหง

 อยาใชน้ำมันเบนซิน, ทินเนอร ฯลฯ ในการทำความสะอาด

3. การทำความสะอาดหัวฝกบัว และตะแกรงกรองสิ่งสกปรก

• ถอดทำความสะอาดตะแกรงกรองสิ่งสกปรกเปน

 ประจำทุกเดือน

• ใชแปรงทำความสะอาดภายในหัวฝกบัว

 เปนประจำทุกเดือน

• ใชแปรงขนออน หรือแปรงสีฟนขัดตามรองที่สกปรก

 เมื่อสะอาดดีแลวประกอบเขาที่เดิม

ตัวกรองถอดออกลางน้ำดวย
แปรงขนออนหรือแปรงสีฟน

ทอทางน้ำเขา

Push Up ดันขึ้น

ELCB Test Button
ปุมทดสอบสวิตชนิรภัย

POWER

Max

Off

Min

ELCB

4. ปุมปรับปริมาณน้ำ


