XG 35 EC / 45 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

General information
The chapter Operation is intended
for users and contractor.
The chapter Installation is intended
for contractors.

เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานซึ่งจัด
ทำขึ้นสำหรับผู้ ใช้และช่างผู้ชำนาญงาน
เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งซึ่งจัดทำขึ้น
สำหรับช่างผู้ชำนาญงาน

			 Please read carefully
			 Read these instruction
carefully before using the
appliance and retain them for
future reference. If the appliance
is passed on the third party please
hand these instructions to the new
user.

กรุณาอ่านอย่างละเอียด
อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์และเก็บคำแนะนำนี้
ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาตค หากมีการส่ง
ต่ออุปกรณ์นี้ให้บุคคลที่สาม กรุณาให้คำแนะ
นำนี้กับผู้ ใช้คนใหม่ด้วย

Key
In this documentation you will come
across symbols and highlights that
are defined as follows:

สิ่งสำคัญ
ในเอกสารฉบับนี้คุณจะพบสัญลักษณ์และการ
เน้นข้อความสำคัญต่างๆ ซึ่งนิยามได้ดังนี้ :

			 Please read carefully
			 Read this section carefully.

			 กรุณาอ่านอย่างละเอียด
			 อ่านส่วนนี้อย่างละเอียด

			 - 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.

			 - เครื่องทำน้ำอุ่นนี้ ไม่ได้มีวัตถุ
				 ประสงค์เพื่อการใช้งานโดย บุคคล
(รวมทั้งเด็กเล็ก) ซึ่งทุพพลภาพ, บกพร่องทาง
การรับรู้, บกพร่องทางจิต, ขาดประสบการณ์และ
ความรู้ เว้นแต่จะมีผู้ดูแลให้คำแนะนำที่เกี่ยว
ข้องกับการใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่นนี้

			 - Children should be
				 supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
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ข้อมูลทั่วไป

			 - เด็ก ๆ ควรได้รับการดูแลเพื่อให้
				 แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่อง
ทำน้ำอุ่นนี้
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Installation Instruction for the user and the qualitified installer

Cable

Dimension

1

73 mm.

342 mm.

216 mm.

100 mm.

2
Fig 3

Fig 1

Wall Mounting

Wiring diagram

A

3

D
B

E
Flow SW.

C

A - Heating Element
B - XG-PC Front PCB
C - ELCB
D - XG-PC Control PCB
E - Thermal Cut-Out

Fig 2

4

220-240 VAC. ONLY

Fig 4
STIEBEL ELTRON

Installation Instruction for the user and the qualitified installer
1. Operation and installation
instruction

1.1 Description of the unit.
The STIEBEL ELTRON XG is a slim
and pressureless instantaneous water
heater that gives you the ultimate
shower experience.
The heating of the water is electronically
controlled and the flow is switched
on and off by using the water valve.
Once the flow volume is sufficient,
the “Power” light will indicate that
the unit is switched on.
For safety the unit is fitted with an
overheating protection device.

The XG is also equipped with an
Aero Jet system that blends water
with air for that fizzling feeling during
your shower. The patented Aero Jet
technology will also reduce electricity
and water usage by up to 40%.
1.2 The essentials - in brief
		 a. Water valve
		 b. Rotary control for 			
			 temperature adjustment
		 c. “Power” light
		 d. Shower accessories

Shower head level must not be higher than the unit.

c
b
d
a

Fig 5
STIEBEL ELTRON
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Installation Instruction for the user and the qualitified installer
1.3 Important information

How to test :
When the ELCB test button (F) is
pressed the ELCB Reset (E) Button
will drop. When the reset button (E)
is pressed the unit will be ready to
operate again.

			 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.
1.3.1.
			
			
			

			 Warning !
			 If the unit does not operate,
even pressing the Reset button,
contact Stiebel service for a check
and repair.

The unit is equipped with 		
an ELCB. It is recommended
to test the ELCB once a 		
month.

1.3.2. The unit is equipped with a
			 Double action thermostat.

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

F

6

			 Incase of permanent
			 thermostat cut off, contact
Stiebel services.

F
E

E
Push

Fig 6
STIEBEL ELTRON
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1.4 Detailed description
		 1. Uper fixing hole (fig 1)
		 2. Lower fixing hole (fig 1)
		 3. Depth for mounting screw(fig 2)
		 4. Connection cable (fig 3)
		 5. Double action thermostat
		 6. Cable entry with seal
		 7. Terminal block for earth wire
		 8. ELCB
		 9. Connector to PCB control
			 (Base)
10. Reed switch
11. ELCB reset button

12. ELCB test button
13. Cold water connection
14. Hot water connection for
			 shower hose
15. Aero Jet
16. Tank cap
17. Filter
18. Rubber seal
19. Water Valve Filter
20. Water Valve
21. Power Light
22. Connector to PCB Control
			 (Cover)

Cover

Base
5

6

16
7
8

9
21

15

10

11
14
22

12
13
17
18
19
20

Pic 87
Fig
STIEBEL ELTRON
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Installation Instruction for the user and the qualitified installer
1.5 Installation Instruction
			 Switch off main breaker 		
			 for water heater.
		
		
-

Determine the position of the
drillholes by installation
template and drill the holes.
Release cover securing screw. 		

Fig 8

- Open and remove cover.

Fig 10

- Feed the connection cable seal
		 in the rear wall.

Fig 9

8

- Insert the wall plugs and screw
make sure insertion depth is
correct (fig 2 number 3).
- Ensure that the ELCB must be 		
switched off.

Fig 11
STIEBEL ELTRON

Installation Instruction for the user and the qualitified installer
		
		
		
		

The unit must be installed with
a circuit breaker
(see recommended circuit
breaker size in technical data 		
table).

			 The unit must be earthed
			 properly (see circuit diagram
(fig 4)).

- Guide the unit over the wall 		
		 securing screws and slide it
		 downwards.
N wire

Fig 12

Fig 14

- Fit a secure connection cable 		
		 ensure dimensions are correct.

(See recommended cable size in
technical data table)

Earth wire

L wire

Fig 13

Fig 15

STIEBEL ELTRON
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Installation Instruction for the user and the qualitified installer

- Straighten the unit and tighten
		 the screws.

Fig 16

Fig 18

- Connect the electrical supply
		 from cover into the PCB control.

- Fit the cover and secure with 		
		 the screw.

Fig 17

10

Fig 19

STIEBEL ELTRON
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- Turn the rotary control to the “off”
		 position.

Fig 20

- Fit the filter and silicone gasket
		 (fig 7 number 17, 18).

Fig 21

STIEBEL ELTRON

- Fit the cold water pipe thoroughly
		 (fig 7 number 20).

Fig 22

- Fit the shower accessories to 		
		 the unit.

Fig 23
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1.6 Regulations and Provisions

1.7 Installation location

		
		
		
		
		

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

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 outlet must not be
			 connected to any tap or
fitting other than those specified.

				 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.
1.8 Technical Data
Type

35 EC

Norminal capacity

l.

0.35

Design

Open

Min. water pressure to activate unit

0.15 bar / 0.015 MPa

Water connection

G ½“ (Extenal Thread)

Dimension (W x H x D)
Weight

mm.

342 x 216 x 73

kg.

1.8

Electrical connection

1/N/PE/AC 220...240 V.

Recomended circuit breaker
Recomended cable size
Rated power (kW)

12

45 EC

(Sqmm)

Rated current (A)

20 A.

25 A.

2.5-4

2.5-4

kW - A

kW - A

220 V

3.5 - 15.9

4.5 - 20.5

230 V

3.8 - 16.5

4.9 - 21.3

STIEBEL ELTRON

Operation Instruction for the user and the qualitified installer
2. Pre-operation
(Only to be carried out by a
qualified installer).
			 Before turning on the power,
			 turn the rotary knob to the
“off” position then turn on the
water valve to maximum to fill up
the unit with water and flush out
the air pockets.
- Press the reset ELCB button to
		 prepare the unit for normal
		 operation.
3. Operation
- Open the water valve.
- The power light will light up
		 when there is sufficient water 		
		 flow. through the water heater.
- To adjust the water temperature,
		 turn the knob clockwise to 		
		 increase, counter clockwise to
		 decrease.
			 If, during a shower , the
			 water valve is closed (such
as applying soap to the body), sub
sequently the valve is opened again,
high water temperatures may occur.
To avoid risk of scalding, stay away
from the shower head discharge
zone momentarilly.

4. Care and Maintenance
			 When carrying out any work,
			 switch off the circuit braker
to isolate the electrical power and
cutt off the water connection.
All that is needed for cleaning of
the housing is a damp cloth. Do not
use any abrasive cleaning agents or
agents containing solvents.
			 Maintenance work may only
			 be carried out by a qualified
technician.
- Clean the filter
Disconnect water valve (fig 7
number 20), remove water valve
filter (fig 7 number 19 and fig 7
number 17) and then clean.
Re-assemble in reverse order.
5. Important note
			 All the information in this
			 operating and installation
instructions manual must be
carefully followed.
These instructions provide important
details regarding the safety, operation,
installation, and maintenance of the
unit.

			 The hot water temperature
			 depends on the power of the
unit, the cold water temperature
and the flow volume.
STIEBEL ELTRON
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Operation Instruction for the user and the qualitified installer
6. Service note
Handing over the unit
- Explain to the user how the unit
		 works and familiarize them 		
		 with its function.
- Advise users about the possible
		 hazards (water temperature
		 too high) and never to do any
		 repair by themselves, allways
		 get a certified STE installer.
- Hand over this instruction 		
		 manual to the user and to be 		
		 kept on a safe place for future
		 reference.

Guarantee
7. 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 for any failure
caused by inproper installation and /
or unauthorized installers.

14
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Fault elimination for the user
8. Fault elimination for the user
Fault

Cause

Rectification

No hot water despite water
flow through the unit.

- The water flow volume
required for the unit
to turn it on has not
been reached.

- Increase flow volume

- The shower head is
blocked with dirt or
limescale.

- Clean shower head
or remove limescale.

- ELCB activated.

- Press ELCB Reset
button.

STIEBEL ELTRON
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คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
สายไฟ

ขนาดมิติ
1

73 mm.

342 mm.

216 mm.

100 mm.

2

ภาพ 3

ภาพ 1

การติดตั้งบนผนัง

วงจรไฟฟ้า
A

3

D
B

E
Flow SW.

C

A - Heating Element
B - XG-PC Front PCB
C - ELCB
D - XG-PC Control PCB
E - Thermal Cut-Out

ภาพ 2
16

220-240 VAC. ONLY

ภาพ 4
STIEBEL ELTRON

คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
1. คู่มือแนะนำการใช้งาน สำหรับผู้ ใช้ 		
และช่างผู้ชำนางาน

1.1 ลักษณะการทำงาน
เครื่องทำน้ำอุ่น สตีเบล เอลทรอน รุ่น XG
ทำงานด้วยระบบน้ำผ่านร้อน ที่ใช้งานกับหัว
ฝักบัว เครื่องจะทำงานหรือทำความร้อนเมื่อมี
แรงดันน้ำไหลผ่าน ไฟแสดงการทำงานจะสว่าง
ในขณะเครื่องทำงาน ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
และความร้อนด้วยระบบอิเล็คทรอนิค

เครื่องทำน้ำอุน่ XG ได้ตดิ ตัง้ ระบบ Aero Jet
เป็นระบบที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผสม
กับน้ำทำให้การอาบน้ำของคุณรู้สึกสดชื่น และ
ด้วยเทคโนโลยี Aero Jet เอกสิทธิเ์ ฉพาะ สตีเบล
ยังช่วยประหยัดน้ำและไฟฟ้าสูงถึง 40% อีกด้วย
1.2 ส่วนประกอบที่สำคัญ ในการใช้งาน
ภายนอก
a. วาล์วควบคุมน้ำ
b. ปุ่มหมุนสำหรับปรับอุณหภูมิ
c. ไฟแสดงการทำงาน
d. อุปกรณ์ฝักบัว

หัวฝักบัวไม่ควรอยู่สูงกว่าตัวเครื่อง

c
b
d
a

ภาพ 5
STIEBEL ELTRON
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คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
1.3 ข้อมูลสำคัญและระบบความปลอดภัย

สังเกตุไฟแสดงการทำงานหน้าเครื่องจะดับ
จากนั้นกดปุ่ม ELCB reset (E) เพื่อเริ่มการ
ทำงานใหม่
			 คำเตือน: ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำ		
			 งานแม้จะกดปุ่ม ELCB reset แล้ว
ก็ตามห้ามใช้งานหรือกระทำการใด ๆ ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการของ สตีเบล เอลทรอน เพื่อตรวจ
สอบและซ่อมแซม

			 เครื่องรุ่นนี้เป็นระบบใช้งานกับหัว		
			 ฝักบัวห้ามใช้กับวาล์วผสมและห้าม
ต่อลงอ่างอาบน้ำ ควรทำความสะอาดหัวฝักบัว
และตะแกรงกรองตะกรองน้ำทุกเดือน ส่วนประ
กอบต่างๆ และอะไหล่ควรใช้ของสตีเบลเท่านั้น
1.3.1 เครื่องรุ่นนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ELCB โดยแนะนำให้
ทำการทดสอบ เดือนละครั้ง
การใช้งาน ELCB ก่อนใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น
เปิดสวิตซ์ไฟฟ้าหลักจากนั้นกดสวิตซ์ปุ่ม ELCB
reset (E) ใต้เครื่องเพื่อเริ่มการทำงาน
วิธีการทดสอบ ELCB :
กดปุ่ม ELCB test (F) ใต้เครื่อง ELCB reset
(E) จะหยุดทำงานและปุ่มจะดีดตัวออกมาให้

F
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1.3.2 เครื่องรุ่นนี้ติดตั้งระบบตัดการทำงาน
ของเครื่องโดยอัตโนมัติแบบ 2 ขั้นตอนเมื่อ
อุณหภูมิน้ำสูงเกินปกติ
			 ในกรณีเทอร์ โมสตัท ตัดการทำงาน
			 (ตัดแบบไม่เปิดการทำงานของเครื่อง
โดยอัตโนมัติใหม่) ให้หยุดการใช้งานและติดต่อ
ศูนย์บริการของ สตีเบล เอลทรอน เพื่อทำการ
ตรวจเช็คและซ่อม

F
E

E
Push

ภาพ 6
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คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
1.4 ส่วนประกอบของเครื่อง
		 1.
		 2.
		 3.
			
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

รูยึดสกรูตำแหน่งบน (ภาพ 1)
รูยึดสกรูตำแหน่งล่าง (ภาพ 1)
ระยะความลึกและระยะโผล่ของ
หัวสกรู (ภาพ 2)
ระยะของสายไฟจากผนัง
ออร์ โต้เทอร์ โมสตัท
ช่องสอดสายไฟพร้อมซีลยาง
กล่องเชื่อมสายไฟ (สายดิน)
ELCB อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
ปลั๊กต่อแผงวงจรควบคุม (ตัวเครื่อง)
สวิตซ์แรงดันน้ำ Reed switch
ฝาครอบเครื่อง

5

ELCB reset ปุ่มรีเซ็ต
ELCB test ปุ่มทดสอบ
ท่อทางน้ำเข้าเครื่อง
ท่อทางน้ำร้อนออก
แอร์ โรเจ็ท
ฝาครอบแทงค์
ตะแกรงกรองตะกอน
ซีลยาง
ตะแกรงกรองตะกอนวาล์วควบคุมน้ำ
วาล์วควบคุมน้ำ
ไฟแสดงการทำงาน
ปลัก๊ ต่อแผงวงจรควบคุม (ฝาครอบเครื่อง)
ตัวเครื่อง
6

16
7
8

9
21

15

10

11
14
22

12
13
17
18
19
20

ภาพ 7
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คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
1.5 การติดตัง้
			 ก่อนทำการใดๆ ให้ปดิ เบรคเกอร์หลัก
			 ของเครื่องทำน้ำอุน่ ก่อนทุกครัง้
- ใช้แผ่นทาบตำแหน่งเจาะ เพื่อเจาะรูบนผนัง
- ไขสกรูใต้เครื่อง

ภาพ 8

- เปิดฝาครอบเครื่องออก

ใส่พกุ และขันสกรู (ตรวจสอบความลึกของ
หัวสกรูทโี่ ผล่มาต้องอยู่ในระยะทีถ่ กู ต้อง
(ภาพ 2 หมายเลข 3)
ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในรวมทั้งสายไฟ
ต้องอยู่ในสภาพปกติ และ ELCB ต้อง
อยู่ในตำแหน่งปิด

ภาพ 10

- สอดสายไฟทะลุผา่ นซีลยางด้านหลังต้อง
		 แน่ใจว่าได้ตดั กระแสไฟฟ้าจากเมนหลักแล้ว

ภาพ 9
20

		
		
		
		

ภาพ 11
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คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
		
		
		
		

ควรติดตั้งเบรกเกอร์หรือสวิตซ์ควบคุม		
ไฟฟ้าก่อนเข้าเครื่อง ขนาดเบรกเกอร์
ต้องสัมพันธ์กับกำลังไฟของเครื่อง 		
(ดูขนาดของเบรคเกอร์ทข่ี อ้ มูลทางเทคนิค)
นำเครื่องไปแขวนกับสกรูบนผนัง และ		
เลื่อนลงให้เข้าที่

			 เครื่องทำน้ำอุ่นต้องติดตั้งสายดินเข้า
			 กับเครื่องทุกครั้ง (ดูจากวงจร
ไดอะแกรม)

N wire

ภาพ 12

ภาพ 14

- ใส่สายไฟเข้าช่องตามลำดับ ดังรูป และ
		 หมุนสกรูยึดสายไฟให้แน่น ให้แน่ใจว่า
		 ใช้ขนาดสายไฟถูกต้อง
		

- (ดูขนาดสายไฟที่ใช้ที่ข้อมูลทางเทคนิค)

Earth wire

L wire

ภาพ 13

ภาพ 15

STIEBEL ELTRON
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คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
- จัดตัวเครื่องให้ตรง และยึดสกรูให้แน่น
		 ทัง้ บนและล่าง

ภาพ 16

- นำสายไฟเชื่อมต่อกันระหว่างแผง
		 วงจรบนฝาครอบเครื่องและ แผงวงจร		
		 ที่ตัวเครื่อง

ภาพ 17
17
ภาพ
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ภาพ 18

- ปิดฝาครอบเครื่อง และยึดสกรู

ภาพ 19

STIEBEL ELTRON

คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
- หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปตำแหน่งปิดทาง
		 ซ้ายมือ

		 - ต่อวาล์วน้ำและข้อต่อน้ำเย็นจากท่อ
			 น้ำหลัก (ภาพ 7 หมายเลข 20)

ภาพ 20

ภาพ 22

- ใส่ตะแกรงกรองตะกอน และ ซีลยาง
		 (ภาพ 7 หมายเลข 17,18)

ภาพ 21

STIEBEL ELTRON

- ต่อข้อต่อที่ทางน้ำออกและหัวฝักบัว
		 พร้อมซีลยางต่อไป

ภาพ 23
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คู่มือแนะนำการติดตั้ง สำหรับผู้ ใช้ และช่างผู้ชำนาญงาน
1.6 กฏข้อบังคับ
- การใช้ไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ		
		 ข้อบังคับของการไฟฟ้าเขตท้องที่นั้นๆ
- การใช้นำ้ ประปาต้องปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ
		 ข้อบังคับของการประปาเขตท้องที่นั้นๆ
- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค
- การติดตั้งตัวเครื่องต้องได้ระดับกับผนัง
- การต่อสายไฟต่างๆต้องแน่นหนา และ		
		 ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในคู่มือนี้

1.7 สถานที่ติดตั้ง
			 ให้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น สตีเบล ใน
				ห้องปิดและไม่มีอากาศหนาวเย็นจน
เป็นน้ำแข็ง เนื่องจากมักจะมีน้ำค้างอยู่ภายใน
ตัวเครื่องต้องติดตั้งเครื่องในแนวดิ่ง (ต่อท่อ
น้ำร้อนทางด้านล่าง) และระดับของหัวฝักบัว
ต้องอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่อง
			 ต้องไม่ต่ออุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือ
			 จากที่กำหนดไว้ที่ทางน้ำออกโดย
เด็ดขาด

			 ต้องติดตัง้ ให้แยกขาดจากเมนสายไฟ
			 เช่น การติดตั้งฟิวส์ต้องมีช่องว่างตัด
ไฟอย่างต่ำ 3.5 มิลลิเมตร
1.8 ข้อมูลทางเทคนิค
รุ่น
ความจุแทงค์

35 EC

45 EC

ลิตร

0.35

ประเภท

เปิด

แรงดันน้ำต่ำสุดที่เครื่องทำงาน

0.15 bar / 0.015 MPa
G ½“ (Extenal Thread)

ข้อต่อน้ำเย็น
ขนาดมิติ (กว้าง x สูง x ลึก)

มม.

342 x 216 x 73

น้ำหนัก

กก.

1.8

การต่อไฟฟ้า
ขนาดเบรคเกอร์ที่แนะนำ
ขนาดสายไฟที่แนะนำ
กำลังไฟฟ้า (kW)

1/N/PE/AC 220...240 V.
20 A.
25 A.
(Sqmm)

อัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า (A)
220 V
230 V

24

2.5-4
kW - A
3.5 - 15.9
3.8 - 16.5

2.5-4
kW - A
4.5 - 20.5
4.9 - 21.3
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คำแนะนำการใช้งาน
2. การใช้งานครั้งแรก
(ควรกระทำและเอาใจใส่โดยช่างผู้ชำนาญ
งานเท่านั้น)
			 ก่อนเปิดสวิตซ์การทำงานให้หมุนปุ่ม
			 ปรับอุณหภูมิไปตำแหน่งปิดและเปิด
วาล์วน้ำจนสุด เพื่อให้นำ้ ไหลผ่านเครื่องจนกระทัง่
ไม่มีลมค้างในท่อและตัวเครื่อง และปิดวาล์ว
- กดปุ่ม ELCB Reset เพื่อเริ่มการ		
		 ใช้งาน
3. การใช้งาน
- เปิดวาล์วควบคุมน้ำ
- ไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะสว่าง
- หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิหน้าเครื่องจาก
		 ตำแหน่ง OFF ไปทางขวา ตามเข็มนาฬิกา
		 อุปกรณ์ทำความร้อนจะเริ่มทำงาน
เริ่มการใช้งานและปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้
ตามความเหมาะสม

4. การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง
			 การทำความสะอาดตัวเครื่อง ควร
			 ปิดสวิตซ์เบรกเกอร์เพื่อตัดกระแส
ไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
การทำความสะอาดควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้
หมาดเช็ดทำความสะอาดเฉพาะภายนอกเครื่อง
เท่านัน้ ห้ามใช้นำ้ ยาล้างและสารเคมีใดๆ ทัง้ สิน้
			 การซ่อมบำรุงภายในเครื่อง จะต้อง
			 กระทำด้วยความระมัดระวัง โดยช่าง
ผู้ชำนาญงาน
- การล้างตะแกรงกรองตะกอน
ถอดวาล์วควบคุมน้ำ (ภาพ 7 หมายเลข 20 และ
ถอดตะแกรงกรองตะกอนของวาล์วควบคุมน้ำ
(ภาพ 7 หมายเลข 19 และภาพ 7 หมายเลข 17)
ออกมาทำความสะอาด ใช้แปลงเล็กทำความ
สะอาดหรือล้างด้วยน้ำและประกอบกลับดังเดิม

			 คำเตือน !
			 ถ้าปิดวาล์วน้ำ (ในระหว่างอาบน้ำ
ฟอกสบู่) หากทำการเปิดวาล์วน้ำใหม่อีกครั้ง
ควรระวั ง อุ ณ หภู มิ ข องน้ ำ อาจมี ค วามร้ อ นสู ง
ให้อยู่ห่างจากฝักบัวในขณะน้ำไหล จนแน่ใจว่า
อุณหภูมิน้ำร้อนเป็นปกติจึงใช้งานต่อได้
			 อุณหภูมิน้ำร้อนขึ้นอยู่กับกำลังไฟ
			 ของเครื่อง อุณหภูมิน้ำเข้า และ
ปริมาณน้ำไหลเข้า
STIEBEL ELTRON
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คำแนะนำการใช้งาน
5. สาระสำคัญ
			 จากข้อมูลวิธีการติดตั้งและการใช้
			 งานทั้งหมดนี้โปรดปฏิบัติตามด้วย
ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้
งาน การติดตั้งการซ่อมบำรุง

6. สาระสำคัญด้านงานบริการ
ควรอธิบายวิธีการใช้งานให้กับผู้ ใช้งาน รวมถึง
ทุกคนในครอบครัวทราบและสามารถใช้งานได้
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิด
		 ขึ้นได้ ในกรณีที่น้ำร้อนเกินไป
- ควรมีสำรองคู่มือการใช้งานนี้ ไว้ และ		
		 เก็บไว้ ในที่หยิบง่าย

การรับประกัน
7. การรับประกัน
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
โปรดดูจากบัตรรับประกันที่ให้มาด้วย
			 การติดตั้งเครื่อง ต่อกระแสไฟฟ้า
			 และการใช้งานครั้งแรกควรทำโดย
ช่างผู้ชำนาญงาน
			 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับ
			 สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื
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การแก้ ไขข้อขัดข้องสำหรับผู้ ใช้งาน
8. การแก้ ไขข้อขัดข้อง  สำหรับผู้ ใช้งาน  
ข้อขัดข้อง

สาเหตุ

การแก้ ไข

น้ำไม่ร้อน ถึงแม้จะมีการไหลผ่าน
ของน้ำ

- ปริมาณการไหลของน้ำไม่
แรงพอที่จะทำให้เครื่อง
ทำงาน

- เพิ่มการไหลของน้ำ

- หัวฝักบัวเกิดการอุดตันจาก
สิ่งสกปรกหรือหินปูน

- ถอดทำความสะอาด เอาสิ่ง
อุดตันออก

- ELCB ตัดการทำงาน

- กดปุ่ม ELCB reset

STIEBEL ELTRON
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Size:A5
Material: White paper 80 g.
Plastic bag : 7 x 11 INCH
Part no. 7901-292761
Part name : Operating instruction XG_EC
Rev.01
Product code : XG 35 EC (STE) : 230997 / XG 45 EC (STE) : 230998

