
IL 35 EC / 45 EC / 60 EC
English

Instantaneous shower water heater - Operation and installation instructions
ไทย

คู่มือแนะนำการใช้งานและติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

This water heater must be installed (water and electrical installation), commissioned and serviced by approved 
service technicians in accordance with these instructions.
เครื่องทำน้ำอุ่นนี้จะต้องทำการติดตั้งตามวิธีการในคู่มือโดยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น
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Shower head level must not be higher than the unit
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1.1  Description of the unit 
The STIEBEL  ELTRON  IL pressureless(open) 
instantaneous water heater is a device for 
heating water for a shower.  The flow is 
switched on and off by using the water valve. 
From a flow rate of 1.3 l/min upwards, the 
heater is switched on and will control the 
desired set temperature.*

1.2  The essentials - in brief (fig 1)
 a. Water valve
 b. Rotary control for temperature 
  adjustment
 c. LCD display
 d. Shower accessories

1.3  Important information 
 The unit must not be put under
 pressure.  The outlet of the unit 
is also used as a vent.  A periodical scale 
removal is essential for the function of the 
shower head.

 The unit is equipped with an 
 ELCB .  It is recommended to test 
the ELCB one time per month.

1. Installation Instruction
 for the user and the qualitified installer

 Warning!
 If,  during  a  shower,  the water 
valve is closed, (such as applying soap to 
the body), then valve opened again, high 
water   temperature may occur. To avoid risk 
of scalding, stay away from the shower head 
discharge zone momentarily.

1.4  Care and Maintenance
All that is needed for cleaning of the hous-
ing is a damp cloth.  Do not use any abrasive 
cleaning agents or agent containing       sol-
vents.

 Maintenance work may only be 
 carried out by a qualified technician.

1.5  Hot water capacity
The hot water capacity depends on the 
power of the unit, the cold water tempera-
ture, and the flow volume.

1.6  Regulations and Provisions
-  Regulations of the local power supply
   company should be observed.
-  Regulations of the water supply company 
   should be observed
-  Read & study the technical data.
-  Install the unit vertically on the wall.
-  Electrical connection to be secured.

 The device must be capable of  
 being isolated from the mains, for 
example by  fuses, with an isolating distance 
of at least  3.5 mm,  in all poles.

 The unit must be earthed (see  
 circuit diagram). 
To protect against water penetration, the 
cable seal (19) must be used.

1.7  Important note
 All the information in this operating 
 and installation instructions must 
be carefully followed. These instructions 
provide important details regarding the 
safety, operation, installation, and maintenance 
of the unit.

1.8  Installation location
 The shower unit is to be installed in
 a closed, frost-free room (discon-
nected units are to be  stored in a frost-free 
location, since there will always be some 
water left in the unit) The IL is to be installed 
vertically on a wall (hot water connection 
downwards).

 Thermostat cut-off is a service 
 case only for qualified technician

1.9 Technical data 
(the data on the unit rating plate apply) IL

Type 35 EC 45 EC 60 EC

Nominal capacity 0.25 l.

Design Open outlet

Rated pressure 0MPa / 0 bar

Water connection G 1/2”

Recommended circuit breaker (A) 20 30 30 

Electrical connection 1/N/PE~220...240V

Rated power (kW) - Rated current (A) kW - A kW - A kW - A
 220 V 3.5 - 15.9 4.5 - 20.5 6.0 - 27.3
 230 V 3.8 - 16.5 4.9 - 21.3 6.6 - 28.7
 240 V 4.2 - 17.5 5.4 - 22.5 7.1 - 29.6

Recommended cable size (Sqmm.) 4.0 6.0 6.0

*Note: Selected temperature may vary from actual out let temperature.
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1.10 Detailed description (Fig 2,3,4, 
   5,6,7,9)
  1. Upper fixing hole
  2. Lower fixing hole
  3. Depth for mounting screw 
  4. Rear wall installation
  5. Connection cable
  6. Cover securing screw
  7. Manual reset thermostat / reset button
  8. Terminal block
  9. ELCB
 10. Connector to temperature sensor
 11. Connector to reed switch
 12. Connector to PCB control (cover)
 13. Reed switch
 14. ELCB Reset
 15. ELCB Test
 16. Cold water connection
 17. Hot water connection for shower hose
 18. Temperature sensor
 19. Cable seal
 20. Battery Backup
 21. Fuse 6 A 250 V.
 22. Connector to triac board
 23. Combination filter / seal
 24. Washer
 25. Water valve
 26. Union nut and washer (provided by  
   client)

1.11 Installing the unit
  1. Flush the cold water pipe thoroughly.
  2. Fit a secure connection cable  (5  
   ensure dimensions are correct). (Fig 3)
  3. Release cover securing screw (6) (Fig 3)

  4. Remove cover.
  5. Determine  the position of the   
   drillholes by Installation template  
   and drill the holes.  Insert the wall  
   plugs and screw in the screws   
   (ensure screw insertion depth is  
   correct, 3). (Fig 4)
  6. Feed the connection cable through  
   the cable seal in the rear wall. Guide  
   the unit  over the wall securing screws 
   and slide it downwards (4).  (Fig 5) 
  7. Fit the cold water connection.  
   Connect the water valve (25) (Fig 9)  
   with the filter (23) (Fig 9)  and the  
   washer (24) (Fig 9)  to the cold water  
   inlet of the unit (16). (Fig 6)  Tighten  
   the union nut and  washer (26) 
   (Fig 9) to the water valve.
  8. Straighten the unit and tighten the  
   screws.
  9. Connect the electrical supply in   
   terminal block and PCB control (12).  
   (Fig 6)
 10. Fit the cover and secure with the screw.
 11. Turn the rotary control (b) to the left.
 12. Fit the shower accessories to the unit.

 The outlet must not be connected
 to any tab or fitting other than  
those  specified
   
1.12 Pre-operation
(Only to be carried out by  qualified installer)
- Before turning on the power, turn the 
 rotary

ELCB Function
Before using this unit, switch on the electrical 
supply then press the Reset Button (E)

How to test
Press the ELCB test Button (F) the ELCB Reset (E) 
Button will drop.  Press up to reset (E) the unit 
will turn to work again.

Warning !
If the unit does not be work even pressing the 
Reset Button, never try to fix it. 
Contact your dealer for a check and repair.

 knob to minimum, then turn on the 
 water valve to maximum to fill up the unit  
 with water and flush out the air pockets.
- Press “E” to prepare the unit to normal  
 operation.
- A blinking bubble icon  will appear. 
 Let it run until the blinking stops.(approx  
 20 seconds) to set the unit to its new 
 environment. 
- Turn the rotary power to 38°C and let it run  

 until  the  bubble  icon  disappears
 (approx2 mins.) 

- Once  the  bubble  icon      has

 disappeared, the unit is ready for normal  
 operation.  (if the icon does not disappear,  
 repeat the latter process at 35°C).
- Test the ELCB by press  “F”  to simulate 
 earth leakage. The “E” should drop down  
 which means cutting off the power supply  
 to the unit.  Reset press up  “E”  will resume 
 normal operation.
Handling over the unit
 - Explain to the user how the unit works  
  and familiarize them with its function.
 - Advise users about the possible health  
  hazards (water temperature too high).
 - Hand over this instruction manual to  
  the user and to be kept on a safe place  
  for future reference 

1.13 Service note
When carrying out any work, isolate the 
unit from the mains and shut off the water 
connection.
-  Clean the filter (Fig 9)
   Disconnect water valve (25), remove filter  
 (23) and clean.  Re-assemble in reverse  
 order.

Press
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3 Temperature memory indicators

Temperature indicator

Clock

Date

Week day

Wellness

Child safety

Clock setting

Menu / forward button

Temperature Memory buttons 
M1, M2, and M3

Service

Power indicator bar

Water flow indicator

Brightness

Contrast

Bubble

Select / Adjust button

Temperature selector

2.1 At a glance

2. Operating Instruction  
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 hot and cold temperatures. 
 This stimulates healthy blood 
 circulation.   Its invigorating effect 
 also perks up your immune 
 system and promotes flushing 
 out toxins. (during wellness 
 function temperature display  
 will flash during cold temperature  
 cycle)

 Child safety
 Pressing the “Menu” button twice 
 will light up the Child Safety 
 function.
 Press “select” to activate and the
 temperature will be limited to 
 35  ํC Maximum.    This is an 
 antiscalding  feature for added  
 safety.

 Time & Date
 To set the time and date, press 
 “menu” button three times (until 
 the clock icon lights up) then press 
 “select”. This will activate the edit 
 mode. 
 Press select again to change the 
 settings. From there, press  “Menu”  
 will respectively toggle through 
 “Hour”, “Minute”,“Year”, “Month”  
 and “Date”.  Press “Select” to 
 adjust the value of each one.

 Brightness
 Pressing the Menu button five 
 times light up the “Brightness” 
 position.  To set screen resolution, 
 press “Select”. Press select  again 
 to change the settings. Notice the 
 Power bar on the right moving up 
 and down with the setting.

 Contrast
 Pressing the “Menu” button six 
 times will light up the Contrast 
 position for adjustments of screen 
 contrast values.  Follow the 
 procedures for setting brightness 
 to set the values.

 - If the              lights up CEASE USAGE .  Turn 
the water heater off completely and notify 
a qualified professional to make subsequent 
repairs.

 

2.2 First operation 
- Turning on Water Valve / ELCB Reset  
 Button.
  - This symbol will light up when 
   there is water flowing through  
   the water heater.
- To adjust the water temperature, turn  
 the knob clockwise to increase, counter
 clockwise to decrease.
- In the case of inlet water temperature  
 being higher than the selected 
 temperature, the display will flash.
- The unit automatically adjusts the power 
 usage to achieve the selected temperature.  
 In the case of water flow being too 
 high or inlet temperature is too low to  
 achieve selected temperature, the   
 “Max” (above the power bar) will light
 up.  Gradually turn down  the water  
 flow or selected temperature until   
 selected temperature is reached.*

Temperature setting

 Temperature increase

 30 to 42  ํC 

 Temperature decrease

2.3 Memory function.  
- Set and store up to 3 desired temperature  
 settings (M1/M2/M3) for easy access.
- After selecting the desired temperature,  
 press down “M1” and hold for 3 seconds  
 to store.  Repeat the same for “M2” and  
 “M3”
- Selecting a stored temperature Press  
  M1, M2 or M3.

2.4  Functions and  setting

Function - overview 

2.4.1 Setting the functions
Start

 To toggle through the functions,  
 press the menu button.

 Press the select button to select  
 the menu or adjust  settings.

 Wellness function.
 By selecting the wellness function, 
 the unit will operated in a cycle of

 

 Wellness function

 Child safety

 Time & Date

 Brightness (display)

 Contrast (display)

*Note: Selected temperature may vary from actual out let temperature.
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3. Guarantee

For guarantees please refer to the
respective terms and  conditions of
supply for your country.

 The installation, electrical 
 connection and first operation of 
this appliance should be carried out by 
a qualified installer.

The company does not accept liability 
forfailure of any good supplied which 
have not been installed and operated 
in accordance with the manufacturer’s 
instructions.

4. Fault elimination for the user

Fault Cause Rectification

Water permanently too hot. Requires technical service. Stop using the unit. Switch off unit 
    by pushing the ELCB test (F) lever.

Water not hot but display is functioning The water flow volume required for the 
normally. unit to turn on has not been reached.
  -  The shower head is blocked with dirt or - Clean shower head or remove 
   limescale.  limescale.
  - Flow volume too low. - Increase flow volume.
  - Water pressure not enough. - Increase mains pressure.

Temperature display flashing. Inlet (cold) water temperature higher  No error 
  than selected temperature. Flashing will stop when a water
    temperature higher than the inlet   
    (cold) water temperature is selected.

Temperature display flashing during Flashing indicates power off function No error
wellness mode. for the cold cycle. Flashing will stop when wellness
    mode is not used.

Max indication on. The selected water temperature cannot No error
  be reached. Max indication will be off when the
    temperature is reached (reduce
    water flow and/or selected 
    temperature.

Trip (LCD Disappear). - ELCB activated. - Press”Reset” -button.
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1.1 ลักษณะการทำงาน

เครื่องทำน้ำอุ่น สตีเบล เอลทรอน รุ่น IL ทำงาน

ด้วยระบบน้ำผ่านร้อนทันที ใช้งานกับฝักบัวเครื่องจะ 

ทำงานหรือทำความร้อนเมื่อมีแรงดันน้ำไหลผ่าน 

ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง ด้วยวาล์วน้ำภายนอกด้วย 

อัตราการไหลมากกว่า 1.3 ลิตรต่อนาที

1.2 ส่วนประกอบที่สำคัญ (รูปที่ 1)

 a. วาล์วคอนโทรล

 b. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ

 c. จอแสดงผลแบบดิจิตอล

 d. อุปกรณ์ฝักบัว

1.3 ข้อมูลสำคัญ 

 เครื่องรุ่นนี้เป็นระบบใช้งานกับฝักบัว 

 ห้ามใช้กับวาล์วผสม และห้ามต่อลงอ่าง 

อาบน้ำ ควรทำความสะอาดหัวฝักบัวและตะแกรงกรอง

น้ำทุกเดือน ส่วนประกอบต่างๆและอะไหล่ควรใช้ของ 

สตีเบลเท่านั้น

 เครื่องรุ่นนี้ใช้อุปกรณ์ตัดกระแสไฟ

 อัตโนมัติ ELCB โดยแนะนำให ้

ทำการทดสอบ ELCB เดือนละครั้ง

1. คู่มือแนะนำการใช้งาน

 สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน

 คำเตือน

 ถ้าปิดวาล์วน้ำ (ในระหว่างอาบน้ำ 

ฟอกสบู่) หากทำการเปิดวาล์วน้ำใหม่อีกครั้ง ควรระวัง 

อุณหภูมิของน้ำอาจมีความร้อนสูง ให้อยู่ห่างจากหัว 

ฝักบัวในขณะน้ำไหล จนแน่ใจว่าอุณหภูมิน้ำเป็นปกติ 

จึงใช้งานต่อได้

1.4  การดูแลและซ่อมบำรุง

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดให้ทั ่วตัวเครื่องเฉพาะภาย

นอกเท่านั้น ห้ามใช้น้ำยาล้างและสารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น

1.5  ความสามารถในการทำน้ำร้อน

ความสามารถในการทำน้ำร้อน ขึ้นอยู่กับกำลังไฟ 

อุณหภูมิของน้ำเข้า และอัตราการไหลของน้ำ

1.6  กฎข้อบังคับและเงื่อนไข

- การใช้ไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ

 ของการไฟฟ้าเขตท้องถิ่นนั้นๆ

- การใช้น้ำประปาต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อ

 บังคับของการประปาเขตท้องถิ่นนั้นๆ

- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค

- การติดตั้งตัวเครื่องต้องได้ระดับกับผนัง

- การต่อสายไฟต่างๆต้องแน่นหนา

 ต้องติดตั้งให้สามารถแยกขาดจาก  

 แหล่งจ่ายไฟหลัก เช่น การติดตั้งฟิวส์ 

ต้องมีช่องว่างตัดไฟอย่างต่ำ 3.5 มิลลิเมตร

 เครื่องทำนำ้อุน่ตอ้งตดิตัง้สายดนิ (ดจูาก  

 วงจรไดอะแกรม) และเพื่อป้องกันน้ำรั่ว 

ซึมจะต้องซีลด้วย ยาง (19) 

1.7 สาระสำคัญ

 จากข้อมูลวิธีการติดต้ังและการใช้งาน 

 ท้ังหมดน้ีโปรดปฏิบัติตามด้วยความระมัด

ระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน การติดตั้งและ 

การซ่อมบำรุง

1.8 สถานที่ติดตั้ง

 ให้ติดต้ังเครื่องทำน้ำอุ่นสตีเบลในห้องปิด

 และไม่มีอากาศหนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง เนื่อง

จากมักมีน้ำตกค้างอยู่ภายในตัวเครื่อง เครื่องทำน้ำอุ่น 

IL ต้องติดตั้งเครื่องในแนวดิ่ง (ต่อท่อน้ำร้อนด้านล่าง) 

และระดับของฝักบัวต้องอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่อง

 ในกรณี เทอร์โมสตัท ตัดการทำงานของ 

 เครื่อง ห้ามกระทำการใด ๆ  และให้ติดต่อ 

ศูนย์บริการ หรือให้ช่างผู้ชำนาญงานแก้ไขต่อไป

1.9 ข้อมูลทางเทคนิค 

 IL

รุ่น 35 EC 45 EC 60 EC

ความจุแทงค์ 0.25 l.

ประเภท เปิด

แรงดันน้ำ 0MPa / 0 bar

ข้อต่อน้ำเย็น G 1/2”

ขนาด เบรคเกอร์ (A) 20 30 30 

การต่อไฟฟ้า 1/N/PE~220...240V

กำลังไฟฟ้า (kW) - อัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า (A) kW - A kW - A kW - A

 220 V 3.5 - 15.9 4.5 - 20.5 6.0 - 27.3

 230 V 3.8 - 16.5 4.9 - 21.3 6.6 - 28.7

 240 V 4.2 - 17.5 5.4 - 22.5 7.1 - 29.6

ขนาดสายไฟที่แนะนำ (Sqmm.) 4.0 6.0 6.0
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1.10 ส่วนประกอบของเครื่อง (ภาพที่ 2,3,4,

 5,6,7,9

 1. รูยึดสกรูตำแหน่งบน

 2. รูยึดสกรูตำแหน่งล่าง

 3. ระยะความลึกและระยะโผล่ของหัวสกรู

 4. การติดตั้งแผ่นฝาหลังเครื่องเข้ากับฝาผนัง

 5. สายไฟต่อเข้าเครื่อง

 6. สกรูสำหรับยึดฝาครอบ

 7. เทอร์โมสตัท

 8. กล่องเชื่อมต่อสายไฟ

 9. อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว

10. ปลั๊กเซ็นเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิ

11. ปลั๊ก สวิตซ์เปิดการทำงาน

12. ปลั๊กแผงวงจรควบคุม (ฝาครอบเครื่อง)

13. สวิตซ์แบบท่อ

14. ปุ่ม เริ่มต้นการทำงาน (Reset) อุปกรณ์   

  ตัดกระแสไฟฟ้า

15. ปุ่ม ทดสอบ (Test) อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า

16. ข้อต่อน้ำเย็นเข้า

17. ข้อต่อทางน้ำร้อนออกเพื่อต่อเข้ากับสายฝักบัว

18. เซ็นเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิ

19. ยางกันน้ำสำหรับช่องสอดสายไฟ

20. แบตเตอรี่สำรอง

21. ฟิวส์ 6 แอมป์ 250 โวลต์

22. ปลั๊กแผงวงจร ไตรแอค

23. ตะแกรงกรองทางน้ำเข้าพร้อมปะเก็นยางกันรั่ว

24. แหวนรอง

25. วาล์วน้ำ

26. แหวนรอง (จัดหาโดยลูกค้า)

1.11 การติดตั้ง

 1. เปิดท่อน้ำเย็นเพื่อไล่ตะกอนออก

 2. หมุนสกรูยึดสายไฟให้แน่น ให้แน่ใจว่าใช้   

  ขนาดสายไฟถูกต้อง (5) (รูปที่ 3)

 3. คลายสกรูที่ฝาครอบ (6) (รูปที่ 3)

 4. ถอดฝาครอบ

 5. ใช้แผ่นทาบหาตำแหน่งเจาะรูยึดเครื่อง ใส่พุก  

  แล้วขันสกรู (เช็คความลึกและเหลือหัวสกรูโผล่ 

  มาในระยะที่ถูกต้อง) (3) (รูปที่ 4)

 6. สอดสายไฟทะลุผ่านซีลยางตรงแผ่นฝาหลัง  

  เครื่อง นำเครื่องแขวนกับสกรู และเลื่อนลง  

  ให้เข้าที่ (4) (รูปที่ 5)

 7. การต่อท่อน้ำเย็นต่อวาล์วน้ำ (25) (รูปที่ 9) กับ  

  ตะแกรงกรองตะกอน (23) (รูปที่ 9) และแหวน  

  รอง (24) (รูปที่ 9) เข้ากับข้อต่อน้ำเย็น (16) 

  (รูปที่ 6) หมุนแหวนรอง (26) (รูปที่ 9) เข้ากับ 

  วาล์วน้ำให้แน่น

 8. จัดตัวเครื่องให้ตรง แล้วยึดสกรูให้แน่น

 9. ต่อสายไฟที่กล่องเชื่อมต่อสายไฟ

10. ปิดฝาครอบและยึดด้วยสกรู

11. หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ (B) ไปทางซ้ายและขวา  

  เพื่อทดสอบการประกอบ

12. ประกอบอุปกรณ์ฝักบัวเข้ากับตัวเครื่อง

 

 ต้องไม่ต่ออุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจาก

 ที่กำหนดไว้ที่ทางน้ำออกโดย เด็ดขาด

1.12 การใช้งานครั้งแรก

 (ควรกระทำและเอาใจใส่โดยช่างผู้ชำนาญงานเท่าน้ัน) 

 ก่อนเปิดสวิตซ์การทำงานให้หมุนวาลว์ควบคุมน้ำไปท่ี  

การใช้งาน  ELCB

ก่อนใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นเปิดสวิตซ์ระบบไฟฟ้าหลัก

จากนั้นกดสวิตซ์ปุ่ม  ELCB  RESET (E) ใต้เครื่อง 

เพื่อเริ่มการทำงาน

วิธีการทดสอบ ELCB

กดปุ่ม ELCB TEST (F)  ใต้เครื่อง  ELCB  RESET (E) 

จะหยุดทำงานและปุ่มจะดีดตัวออกมา ให้สังเกตุไฟ 

การทำงานหน้าเครื่องจะดับ จากน้ันกดปุ่ม ELCB RESET 

(E) เพื่อเริ่มการทำงานใหม่

คำเตือน

ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานแม้จะกดปุ่ม ELCB RESET

แล้วก็ตาม, ห้ามใช้งานหรือทำการใดๆ  ให้ติดต่อร้านค้า 

ผู้จำหน่าย หรือช่างผู้ชำนาญงานทำการตรวจและ 

ซ่อมแซมต่อไป

ระดับสูง” ให้น้ำไหลผ่านเครื่องจนกระท่ังไม่มีลมค้างใน 

ท่อและตัวเครื่อง

- กดปุ่ม “E” เพื่อเตรียมเร่ิมต้นการใช้งาน

- สัญญาลักษณ์ bubble    จะปรากฎและ 

 กระพริบ จนกระท่ังหยุดกระพริบ (ประมาณ 20  

 วินาที) เครื่องจะทำการ ต้ังค่าต่างๆ เพื่อพร้อมใช้งาน

- หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ 38°C จนกระทั่ง

 สญัญาลักษณ์ bubble  ไม่ปรากฏ (ประมาณ 2  

 นาที)

- ในขณะที่สัญญาลักษณ์ bubble  ไม่ปรากฏ 

 เครื่องจะพร้อมเข้าสู่การทำงานปกติ (ถ้าสัญญลักษณ์ 

 bubble  ยังคงปรากฏอยู่ ให้ทำซ้ำข้ันตอน 

 ข้างต้นอีกคร้ังโดย เร่ิมท่ีอุณหภูมิ 35°C)

- การทดสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตัดกระแส  

 ไฟฟ้า (ELCB) โดยกดปุ่ม Test (F) ปุ่ม Reset (E) 

 จะดีดตัวลงมาและตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในการทำ

 งานของเครื่อง เมื่อจะเร่ิมใช้งานตามปกติ ให้กดปุ่ม  

 Reset (E)

 การส่งมอบเครื่อง

- ควรอธิบายวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงทุกคน  

 ในครอบครัวและสามารถใช้งานได้

- ให้คำแนะนำเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในกรณีท่ี 

 อุณหภูมิน้ำร้อนเกินไป

- ควรมีสำรองคู่มือการใช้งานนี้ไว้ และเก็บไว้ ในที่หยิบ

 ใช้งานได้สะดวก

1.13 สาระสำคัญด้านงานบริการ

เมื่อจะทำการซ่อมบำรุงหรือทำการใดๆกับเครื่องทำน้ำ

อุ่นต้องตัดกระแสไฟฟ้าและปิดวาล์วน้ำก่อนทุกครั้ง

- การล้างตะแกรงกรองตะกอน (รูปที่ 9)

ถอดวาล์วคอลโทรล (25) และตะแกรงกรอง (14) 

ออกมาทำความสะอาด แล้วประกอบกลับดังเดิม

Press
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2.1 ส่วนประกอบต่างๆ ในการใช้งาน

2. คำแนะนำในการใช้งาน  

สัญญาลักษณบอก 3 หน�วยความจำ ของอุณหภูมิ 

ตัวเลขบอกอุณหภูมิการใชงาน

นาฬ�กา

วันที่ / เดือน / ป

วัน / อาทิตย

สัญญาลักษ ระบบ เวลเนส (Wellness)

สัญญาลักษณ ระบบ ชาลยเซฟตี้ (Child Safety)

สัญญาลัษณ ระบบตั้งเวลา

ปุม รายการ การใชงาน  / ปุมเล�อนไปขางหนา

ปุมบันทึก อุณหภูมิ
M1, M2, and M3

สัญญาลักษณ บอกในกรณีเคร�องเกิดปญหา

แถบบอกปริมาณการใชพลังงาน

สัญญาลักษณบอกการทำงานของเคร�อง

สัญญาลักษณ บอกการตั้งความสวางของเคร�อง

สัญญาลักษณ บอกการตั้งความคมชัดของเคร�อง

สัญญาลักษณ บอกการเตรียมพรอมการทำงานของเคร�อง (Bubble)

 ปุมเลือกระบบการทำงาน / ปุมปรับคาตางๆ

ปุมปรับอุณหภูมิ
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 ช่วยใน เรื่องการหมุนเวียนโลหิต(ตัวเลข 

 บอกอุณหภูมิจะกระพริบในขณะ

 Wellnessทำงาน เปลี่ยนเป็นอุณหภูมิน้ำ 

 ปกติ (น้ำเย็น))

 การใช้งาน Child safety

 กดปุ่ม Menu 2 ครั้ง ในค่าการทำงานปกติ 

 เพื่อเลือกการใช้งาน “Child Safety” ไฟ 

 แสดงการทำงานจะสว่างข้ึน กดปุ่ม“Select” 

 เพื่อยีนยันการใช้งาน

 การต้ังค่าโปรแกรมน้ีเป็นการจำกัดอุณหภูมิ

 ของการทำน้ำร้อนสูงสุดท่ี 35 องศาเซล 

 เซียสเพื่อป้องกันการถูกน้ำร้อนลวก

 การตั้งค่านาฬิกา / วันที่

 กดปุ่ม Menu 3 ครั้ง ในค่าการทำงานปกติ 

 เพื่อตั้งค่านาฬิกา ไฟแสดงการทำงาน 

 จะสว่างขึ้น กดปุ่ม “Select”เพื่อยืนยัน 

 การต้ังค่าเร่ิมการต้ังค่าโดยการกดปุ่ม  

 “Select” อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนค่าต่างๆ 

 โดยเริ่มจาก ชั่วโมง / นาที / ปี  / เดือน 

 และ วัน จากน้ัน กดปุ่ม Menu เพื่อยืนยัน 

 การต้ังค่าและการต้ังค่าจะเปล่ียนตำแหน่ง 

 ต่อไป กดปุ่ม “Select” ทำการตั้งค่า 

 เหมือนครั้งแรก

 การตั้งค่าความสว่าง

 กดปุ่ม Menu 5 คร้ัง ในค่าการทำงานปกติ 

 เพื่อเลือกการต้ังค่าความสว่างของหน้าจอ 

 แสดงผล ไฟแสดงการทำงานจะสว่างขึ้น 

 กดปุ่ม Select เพื่อปรับระดับความสว่าง 

 สังเกตุแถบบาร์ด้านขวาจะข้ึนและลงตาม 

 การตั้งค่าความสว่าง

 การตั้งค่าความคมชัด

 กดปุ่ม Menu 6 คร้ัง ในค่าการทำงานปกติ 

 เพ่ือเลือกการต้ังค่าความชัดของหน้าจอ 

 แสดงผล ทำตามข้ันตอนเช่นเดียวกับการ 

 ต้ังค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลข้างต้น

 - ถ้าสัญญาลักษณ์นี้   สว่างขึ้นขณะใช้งาน 

ต้องหยุดการใช้งาน  เนื่องจากการทำงานของเครื่อง 

หรืออุปกรณ์บางอย่างเกิดการเสียหายให้ปิดสวิตซ์ 

การทำงานให้หมดและแจ้งช่างผู้ชำนาญงานตรวจ 

เช็ค และซ่อมแซม ต่อไป

 

2.2 การใช้งานครั้งแรก 

 เปิดสวิตซ์ ปุ่ม ELCB RESET  และ  

 เปิดวาล์วน้ำ สัญญาลักษณ์นี้จะสว่าง  

 ขึ้นเมื่อมีน้ำไหลผ่านเครื่องทำน้ำอุ่น  

- ปรับอุณหภูมิครั้งแรกโดยหมุนปุ่มไปทางขวา  

 อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้น สังเกตุตัวเลขบอก 

 อุณหภูมิบนหน้าจอ หมุนปุ ่มปรับอุณหภูมิมา

 ทางซ้ายอุณหภูมิของน้ำจะลดลง

- ในกรณีอุณหภูมิน้ำที่ท่อน้ำเข้าสูงกว่าอุณหภูมิน้ำ 

 ที่เลือกไว้ ตัวเลขบอกอุณหภูมิจะกระพริบ

- เครื่องแสดงอุณหภูมิตามจริงโดยอัตโนมัติ ในกรณี 

 ที่มีอัตราการไหลของน้ำมากหรืออุณหภูมิของน้ำ

 ที่เข้าเครื่องต่ำ สัญลักษณ“์Max” จะสว่างขึ้น

 อยู่เหนือ Power bar เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

 ดีในการเลือกอุณหภูมิค่อยๆ หมุนวาล์วน้ำกลับ

 เพื่อลดปริมาณน้ำเข้าเครื่อง หรือเลือกอุณหภูมิ

 จนกว่าจะได้อุณหภูมิที่เหมาะสม

การตั้งค่าอุณหภูมิ

 อุณหภูมิเพิ่ม

 30 ถึง 42 องศาเซลเซียส 

 อุณหภูมิลดลง

2.3 การใช้งานและการบันทึกอุณหภูมิด้วย

 3 หน่วยความจำ  

- ตั้งค่าและบันทึกอุณหภูมิที่ต้องการโดยง่าย (M1  

 / M2 / M3)

- การบันทึกอุณหภูมิ สามารถบันทึกโดยการเลือก

 อุณหภูมิที่ต้องการ โดยการหมุนปุ่มปรับ

 อุณหภูมิ จากนั้นกดปุ่ม M1 สำหรับ1 อุณหภูมิ

 ที่เลือก และ M2, หรือ M3 ตามลำดับ ค้างไว้  

 ประมาณ 3 วินาที

- ตัวเลขบอกอุณหภูมิที่ต้องการจะสว่างขึ้นและ

 กระพริบชั่วขณะจากนั้นจะหยุด เป็นการบันทึก 

 เสร็จเรียบร้อย

- การเลือกบันทึกอุณหภูมิ สามารถบันทึกได้ถึง  

 3 หน่วยความจำ โดยการกดปุ่ม M1, M2 และ  

 M3

2.4  การใช้งานและการตั้งค่าต่างๆ

2.4.1 การตั้งค่าการใช้งาน

Start

 การเปลี่ยนโปรแกรมการใช้งานกดปุ่ม  

 Menu

 กดปุ่ม Select เพื่อเลือกโปรแกรมการ  

 ใช้งานหรือตั้งค่า

 การใช้งาน Wellness

 กดปุ่ม Menu เพื่อเลือกการใช้งาน

 “Wellness”ไฟแสดงการทำงานจะสว่าง 

 ข้ึนกดปุ่ม “Select” เพื่อยืนยันการใช้งาน 

 เคร่ืองจะทำน้ำร้อนหมุนเวียนสลับกับ 

 อุณหภูมิน้ำปกติ (น้ำเย็น) การทำงานนี้จะ 

การใช้งานระบบ Wellness (การทำน้ำร้อน 

สลับน้ำเย็น)

การใช้งานระบบ  Child Safety (การ 

จำกัด อุณหภูมิ)

การตั้งค่านาฬิกา, วัน, เดือน และปี

การตั้งค่าแสงสว่างหน้าจอแสดงผล

การตั้งค่าความคมชัดหน้าจอแสดงผล
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3. การรับประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับประกัน โปรดดู

จากบัตรรับประกันที่ให้มาด้วย

 การติดตั้งเครื่อง  การต่อกระแสไฟฟ้า   

 และการใช้งานคร้ังแรกควรทำโดยช่าง

ผู้ชำนาญ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ

ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ

4. การแก้ไขข้อขัดข้อง สำหรับผู้ใช้งาน

ข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข

น้ำมีอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา เรียกช่างผู้ชำนาญงาน หยุดการใช้งานของเครื่องโดยการกดปุ่ม ELCB 

    test (F)

น้ำไม่ร้อน แต่หน้าจอแสดงการทำงานของเครื่อง ปริมาณการไหลของน้ำไม่แข็งแรงพอที่จะให้เครื่อง

เป็นปกติ ทำงาน

  - หัวฝักบัวเกิดการอุดตันจากสิ่งสกปรกหรือหินปูน - ถอดทำความสะอาดหัวฝักบัว เอาสิ่งอุดตันออก

  - น้ำไหลน้อยเกินไป - เพิ่มการไหลของน้ำ

  - แรงดันน้ำไม่เพียงพอ - เพิ่มแรงดันที่วาล์วหลัก

ตัวเลขบอกอุณหภูมิกระพริบ - อุณหภูมิน้ำที่ทางน้ำเข้าสูงกว่าอุณหภูมิน้ำที่เลือกไว้ - ไม่มีอาการผิดปกติ 

    - ตัวเลขบอกอุณหภูมิจะหยุด กระพริบเมื่ออุณหภูมิ 

     ของน้ำท่ีเลือกไว้สูงกว่าอุณหภูมิของน้ำท่ีทางน้ำเข้า

ตัวเลขบอกอุณหภูมิกระพริบขณะใช้งานโหมด - การกระพริบแสดงการทำงานของ Wellness - ไม่มีอาการผิดปกติ

Wellness  เมื่อเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิน้ำปกติ (น้ำเย็น) - การกระพริบจะหยุดเมื่อออกจากโหมด   

     หรือเลิกใช้งาน Wellness

สัญลักษณ์ “Max” เปิด - เครื่องไม่สามารถแสดงอุณหภูมิของน้ำได้ - ไม่มีอาการผิดปกติ

    - สัญลักษณ์ Max จะปิดเมื่อเครื่องสามารถบอก

     อุณหภูมิของน้ำได้ (ลดปริมาณการไหลของน้ำ

     หรือเลือกอุณหภูมิให้เหมาะสม)

หน้าจอแสดงผลการทำงานไม่มีไฟปรากฎ - ELCB ตัดการทำงาน - กดปุ่ม ELCB Reset



SIZE:A5
MATERIAL: GREEN READ PAPER 75 G.
PLASTIC BAG : 7 x 11 INCH
Part no. 7901-281701 
Part name : MANUAL IL
Rev.02
Product code : IL 35 EC : 222358 / IL 45 EC : 222359




