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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.

¨ÓË¹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· àÎ¡à¡ÍÃ� ºÃÒà´ÍÃ� ¨Ó¡Ñ´
26/7 ËÁÙ‹·Õè 4 ¶.ÊÒÁâ¤¡-àÊ¹Ò µ.â¤¡ªŒÒ§ Í.ºÒ§ä·Ã ¨.¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 13190
Distributed by : Hager brother co.,ltd. 26/7 Moo.4, Samkhok-sena Rd., Khokchang, Bangsai, Ayutthaya 13190

Call Center (02) 978-9000

DENKI 600MP

Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§à¤Ã×èÍ§ NAME OF PARTS

¡ÒÃµÔ´µÑé§ INSTALLATION

ปุมสัมผัสเพ�อปรับอุณหภูมิตำแหน�ง MIN

ปุมสัมผัสเพ�อปรับอุณหภูมิตำแหน�ง MED

ปุมสัมผัสเพ�อปรับอุณหภูมิตำแหน�ง MAX

หลอดไฟแสดงการทำงานของ ELCB

หลอดไฟแสดงการทำงานของตำแหน�ง MIN

หลอดไฟแสดงการทำงานของตำแหน�ง MED

หลอดไฟแสดงการทำงานของตำแหน�ง MAX

สกรูพลาสติก M10 ถอดออกเพ�อติดตั้งเคร�อง

สกรูพลาสติก M8 ถอดออกเพ�อติดตั้งสายไฟ

ที่เขามายังตัวเคร�อง

ปุมทดสอบการทำงานของสวิทซตัดไฟ

กลองครอบจุดติดตั้งสายไฟที่เขามายังเคร�อง

แกนสวิทซตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB)
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à¤Ã×èÍ§·Ó¹éÓÃŒÍ¹ä¿¿‡Ò
Multi-Point  Electric Water Heater

DENKI 600MP

Owner’s manual
(¤‹ÙÁ×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹)

Please read and understand this
owner's manual thoroughly in
order to use this product safely
and effectively.

เพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และทนทานปลอดภัย กรุณาอานคูมือน�้
กอนใชอยางละเอียด

¤Óàµ×Í¹! ÍÑ¹µÃÒÂ¶Ö§ªÕÇÔµËÒ¡äÁ‹¤Ô´µÔ´µÑé§ÊÒÂ´Ô¹
WARNING! DANGEROUS TO LIFE IF NOT THINKING OF INSTALLING GROUND WIRE.

1. การติดตั้งทอน้ำเขา (สายน้ำเย็น) มีวิธีการดังนี้

 ทอน้ำทางเขา (สายน้ำเย็น) กอนที่จะเขาเคร�องทำน้ำรอน จะตองติดตั้งวาลวน้ำเขา (ตำแหน�ง X ในรูป) จากนั้นจึงตอทอแยกไปยังทอน้ำ

 เย็นของวาลวผสมในจุดใชงานตางๆ และเขาเคร�องทำน้ำอุน ตัวอยางเชน ในรูปแสดงการตอทอไปยัง

 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 เคร�องทำน้ำรอนในตำแหน�ง W

  1.2 อางลางมือในตำแหน�ง Y

  1.3 อางอาบน้ำในตำแหน�ง Z

2. การติดตั้งทอน้ำออก (สายน้ำรอน) มีวิธีการดังนี้

 การติดตั้งทอน้ำที่ออกจากเคร�องทำน้ำรอน (ตำแหน�ง V ในรูป) ไปยังทอน้ำรอนของวาลวผสมในจุดใชงานตางๆ ตัวอยาง เชน ในรูปตอ

 ทอไปยังอางลางมือแบบวาลวผสม Y และอางอาบน้ำแบบวาลวผสม 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. เม�อไดประกอบทอน้ำทางเขาและออกทั้งหมดแลวควรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำโดยการปดวาลวทางน้ำออกทั้งหมด ตัวอยางเชน ในรูป

 ปดวาลว Y และ Z และปดวาลวทางน้ำเขา X ถาพบรอยรั่วของน้ำตองทำการแกไขเสียกอน

 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.

Temp. control button “MIN”

Temp. control button “MED”

Temp. control button “MAX”

ELCB Lamp

MIN Lamp

MED Lamp

MAX Lamp

Plastic screw M10 remove to install.

Plastic screw M8 remove to install the

main wiring that enters to the machine.

ELCB Test

Plastic box cover the electric terminal.

ELCB Lever

¡ÒÃµÔ´µÑé§ÃÐºº·‹Í¹éÓ¤Ù‹ (áººÇÒÅ�Ç¼ÊÁ)
DOUBLE PIPE INSTALLATION (WITH MIXING VALVE)

¡ÒÃµÔ´µÑé§ÃÐºº·‹Í¹éÓ¤Ù‹ (áººÇÒÅ�Ç¼ÊÁ)
DOUBLE PIPE INSTALLATION (WITH MIXING VALVE)

ขั้นตอนการใชงาน How to use

 1. เริ่มตนจากตำแหน�งวาลว X Start with close any valve.

 2. ทำการเปดวาลวทางน้ำเขา X กอน Open valve (X) first.

 3. สัมผัสปุมปรับระดับความรอนที่ตองการ (สัญญาณไฟตำแหน�งที่สัมผัสจะสวางเปนสีเขียว) ELCB Green lamp will on

 4. สัมผัสปุมปรับระดับความรอนมาที่ตำแหน�ง MIN (ไฟสัญญาณจะสวางจากสีเขียวจะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงินเม�อมีน้ำไหลผานเขาเคร�อง)

  Touch “MIN” button

 5. จุดที่ใชน้ำแบบวาลวผสม กอนอ�นใหเปดวาลวน้ำเย็นประมาณ 1/2 กอนแลวจึงเปดวาลวน้ำรอนใหสุด รอสักครูเพ�อใหน้ำรอนรอนถึง

  จุดสูงสุดจากนั้นจึงปรับวาลวน้ำรอนหรือวาลวน้ำเย็น เพ�อใหน้ำมีอุณหภูมิตามที่ตองการ ถาหากพบวาน้ำยังเย็นเกินไปสามารถปรับ

  เลือกอุณหภูมิใหมโดยปรับมาที่ตำแหน�ง (Med), Max) 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 (MEDIUM)/(MAX)

 6. เม�อเสร็จสิ้นจากการใชน้ำ ใหปดวาลวน้ำรอนกอนแลวเคร�องจะหยุดทำงานเอง เม�อตองการใชน้ำรอนอีกครั้งสามารถเปดวาลวไดทันที

  เคร�องจะทำงานเอง

  After finished. Close hot water valve first. After that close cold water valve. The heater will off and can work again by

  open the valve.
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• เม�อติดตั้งเคร�องทำน้ำรอนเขาผนังเรียบรอยแลวใหตอทอทางน้ำเขาและทางน้ำออก

 ตามรูป (จะติดตั้งแบบบน อางลางมือ, ใตอางลางมือ หรือจะติดตั้งแบบระบบทอ

 น้ำคู (แบบน้ำผสม) ขึ้นอยูกับผูใชงาน) สำหรับยึดตัวเคร�อง

 When install the water heater finish then connect inlet/outlet pipe follow

 fixture (Type install : Basin with mixing valve, bathtub with mixing valve

 or double pipe installation (with mixing valve) up to user for installation

 the water heater.

การติดตั้งเคร�องทำน้ำรอนสำหรับรุน DENKI 600MP จะตองกระทำโดยชางผูชำนาญงานและอานคูมือการติดตั้งใหละเอียดกอนติดตั้ง

เคร�องทำน้ำรอนจะตองตอสายดินเขากับเคร�องหากมีขอสงสัยใหติดตอรานคาหรือผูแทนจำหน�าย

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 Hot to install

2. วิธีการติดตั้งเคร�องทำน้ำรอน รุน DENKI 600MP

 How to install DENKI 600MP

• กอนยกเคร�องทำน้ำรอนขึ้นไปติดตั้งตองขันสกรูพลาสติก

 M10 และ M8 โดยคลายสกรูที่ยึดฝาพลาสติกออกดวย

 ออกพรอมกับดึงฝาครอบพลาสติกที่ตำแหน�งติดตั้งสายไฟ

 ออก ดังรูป (ไมตองดึงฝาครอบเคร�องออก)

• Before install the water heater, pull out the plastic

 cover small box from the water heater. (Fix2)

• นำกระดาษใบแทรก รุน DENKI 600MP ไปเปนตำแหน�งจุดอางอิงสำหรับยึดสกรูเพ�อติดตั้งเคร�องทำน้ำรอนที่ผนัง ดังรูป

• Remove the insert sheet into the reference position for fixing the screws to install the water heater.

 

Fig 7 การตอสายไฟฟาเขาเคร�องที่จุดตอ L N

Connector main

wiring into the

position L N 

Fig 8 ปดฝาครอบจุดตอไฟฟา

Close the plastic cover

small box.

Fig 3

ตำแหน�งMarking

เพ�อใชในการ

เจาะผนังสำหรับ

ยึดตัวเคร�อง

Marking

position to

drill the wall

fasten the

water heater.

Fig 4 สายไฟกอนเขาเคร�องตองใชสายไฟ THW

ขนาด 4 mm
2
 และสายดินใชสายไฟ THW ขนาด

2.5 mm
2

Use 4.0 mm
2

THW wire for

wiring for

DENKI 600MP.

Fig 5 ถาผูใชตองการเดินสายไฟเขาดานขางหรือ

ดานบนของเคร�องสามารถ

ใชคีมหักพวกพลาสติก

ออกไดในตำแหน�ง

ที่ Make ให

If user wants to

wiring the side or

the top of the electric

water heater. Can use the

cutting pliers to cut the plastic out.

Fig 6

การยึดสกรูเขากับตัวเคร�อง

โดยการยึดผานเขาสูดาน

หนาของตัวเคร�อง

Fastening the screws to

the electric water heater

by passing through the

front of the electric

water heater.

Fig 9 ยึดสกรูพลาสติก M10, M8 และสกรูยึด

ฝาครอบพลาสติกของจุดตอไฟ

Fasten plastic screw

M10

3. ตองตอสายดินเขากับเคร�องเสมอโดยสายดินจะตองมีขนาด 2.5 mm
2 

และสายดิน

 จะตองตอกับแทงสายดินที่ทำจากทองแดง หรือแทงเหล็กโลหะชนิดกันผุกรอนซึ่ง

 แทงสายดินจะตองฝงลงดินอยางนอย 70 cm. และจะตองแน�ใจวาความตานทาน

 ของดินจะตองนอยกวา 100 Ω ถาความตานทานของดินเกิน 100 Ω ใชแทงสายดิน

 ที่มีความยาวไมนอยกวา 2.4 m.

 Grounding connection the shower heater must always be grounded by

 using 2.5 mm
2
. Ground wire and the ground wire length have to be longer

 than the other wires. If 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 exceed 100 ohms it may be necessary

 to use the groundrod longer than 2.40 m.

4. ทดลองกดปุม ELCB TEST ทำงานปกติหรือไม ถาทำงานปกติดันแกนสวิทซตัดไฟ

 อัตโนมัติสีขาวดานลางขึ้น เพ�อให ELCB พรอมทำงานตอไป

 If the water heater work normally. Push the ELCB lever up so the ELCB

 will be ready to operate.
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ELCB TEST BUTTON
ปุมทดสอบสวิทซนิรภัย

PUSH UP น

อยางนอย 70 ซม.
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1. เปดวาลวน้ำเขาสูเคร�อง

 Open the valve.

2. ในสภาพปกติเม�อมีการจายกระแสไฟฟาเขาสูเคร�อง หลอดไฟที่ตำแหน�ง ELCB จะสวางเปนสีเขียวเพ�อแสดงสภาวะเคร�องพรอมทำงาน

 Normally, green lamp on show ready state.

3. สัมผัสปุมที่ตองการโดยมี 3 ระดับความรอนใหเลือก (ตำแหน�ง MIN = 40˚C, MED = 45˚C, และ MAX = 53˚C)

 Touch the button with 3 levels to choose from (Position MIN = 40˚C, MED = 45˚C, MAX = 53˚C)

4. หากมีน้ำไหลผานเขาเคร�องและไดมีการเลือกตำแหน�งที่ตองการแลว เคร�องก็จะทำงานโดยมีหลอดไฟสวางเปนสีน้ำเงินตรงตำแหน�งที่มี

 การเลือกเอาไว

 If water inlet. The heater will on. Blue lamp on switch in the position that is chosen.

5. รูปแบบการทำงานที่ระดับความรอนทั้ง 3 ระดับ

 Can adjust the level of heat 3 level.

6. สัญญานไฟ ELCB (สีเขียว) สวาง แสดงถึงสวิทซตัดไฟอัตโนมัติพรอมทำงานไฟดวงน้ีจะติดตลอดเวลาปกติแมไมมีน้ำไหลเขามาในเคร�อง

 Green lamp on mean ELCB and heater are ready to operate.

¤Óàµ×Í¹ CAUTION

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº½Ò¤ÃÍº¡Ñº°Ò¹à¤Ã×èÍ§·Ó¹éÓÃŒÍ¹
REASSEMBLING THE COVER

วิธีการประกอบฝาครอบกับฐานเคร�องทำน้ำรอนไฟฟา DENKI 600MP

How to reassemble to cover with the base of DENKI 600MP

ถาตองการถอดฝาครอบเคร�องออกจากฐาน

If want to remove the cover from the base.

 1. ใชไขควงขันสกรูดานลางออก

  Unscrew the fixing of the button.

 2. ใชไขควงคลายสกรู Plastic ตรงที่จุดตอสายไฟเขาเคร�อง

  และคลายสกรูที่จุดตอสายไฟเขาเคร�องออกอีกที

  Pull out the plastic cover small box for connector main

  power wiring.

 3. ใชมือดึงกาน Reset ELCB ขึ้น

  Push the reset ELCB up.

 4. จากนั้นใชมือดึงฝาครอบดานขางขึ้น

  Pull out the plastic cover from

  the below to the top.

วิธีการสวมประกอบฝาครอบ

How to assemble the cover

 1. ใหตำแหน�งแทน Plastic ของฝาครอบ

  ตรงกับรูยึดเคร�องของฐานเคร�องดังรูป

  Make sure the boss plastic position

  it fits to hole of the plastic base.

 2. ใชไขควงขันสกรูที่ตำแหน�งฝาครอบจุดตอ

  สายไฟและขันสกรู Plastic M8 หลังจากนั้น

  คอยยึดสกรูเขาที่ดานลางของตัวเคร�องใหแน�น

  Put the plastic cover small box then tighten the screw.

1. กรณีติดตั้งวาลวผสม เม�อเปดวาลวน้ำรอน ควรระวังการสัมผัสน้ำรอน

 ที่ออกมาโดยตรง โดยที่ยังไมไดผสมน้ำเย็นจะรอนมากและเปนอันตราย

 ตอการสัมผัสได

 In care of mixing valve. Should be careful hot water

 while do not mix cold water.

2. หามเปดสวิทซใชงาน ถากรณีอุณหภูมิเย็นจัดจนน้ำในเคร�องทำน้ำรอน

 อาจกลายเปนน้ำแข็ง

 Do not use in care of the inlet water is too cold as ice.

3. หามติดตั้งเคร�องทำน้ำรอนในแนวนอน

 Do not install the water heater on horizontal position.

¡ÒÃá¡Œä¢àº×éÍ§µŒ¹ TROUBLE SHOOTING

   เคร�องทำน้ำอุน             ผานการตรวจสอบคุณภาพอยางพิถีพิถันจากโรงงานผูผลิตใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน

ตามมาตรฐาน ในบางกรณีอาจมีขอขัดของเล็กนอย ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยงายกอนที่จะติดตอตัวแทนรานคา

ผูจำหน�ายเพ�อทำการซอม

 Rinnai 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.

ระบบจายน้ำ

Water system

แรงดันน้ำต่ำสุด (กก./ตร.ซม.)

Min. Water pressure(kg/cm2)

กำลังไฟฟา (กิโลวัตต/โวลท /แอมป)

Power (kW / Volt / Amp)

ระบบความปลอดภัย

Safety system

ระบบควบคุม

Thermistor

ขนาด (สูง X กวาง X ลึก) มม.

Dimension (H x W x D) mm.

น้ำหนัก (กก.)

Weight (kg.)

ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)

Water flow (litre / min.)

 อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นโดยประมาณ ( ํC)

Increase temperature ( ํC)

ควบคุมดวยวาลวน้ำตามจุดจาย

Multi points

0.4

6.0 / 220 / 27

ELCB, FLOW SWITCH

THERMISTOR, THERMO CUT-OFF

ควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ดวยระบบ (ELECTRONIC TEMPERATURE SELECTION)

CONTROL SYSTEM ELECTRONIC TEMPERATURE SELECTION

200 X 240 X 95

1.7

3.5

24 ํC (MAX)

 ÃØ‹¹ Model DENKI 600MP

µÒÃÒ§¢ŒÍÁÙÅ·Ò§à·¤¹Ô¤ SPECIFICATION

¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ MAINTENANCE AND CARE

1. เคร�องไมทำงาน • ไฟฟาไมเขาเคร�อง • ตรวจสอบขั้วไฟฟาวาติดตั้งถูกขั้วหรือไม

 The machine does not  No electric current flow through  Check the connection of the wire

 operate.  the machine.  to the correct terminals or not.

  • สวิทชตัดไฟอัตโนมัติตัดการทำงาน • สวิทชตกมาในตำแหน�ง OFF ใหดันกาน

   The circuit breaker or fuses are  สวิทชขึ้น

   cut off.  The circuit breaker has drop down to

     “OFF” position. Push it to “ON” position.

  • แรงดันน้ำไมพอ • แกไขระบบแรงดันน้ำ

    • Fix the water pressure system.

   There is not sufficient water • ถอดลางตะแกรงกรองสิ่งสกปรก

   pressure. • Cleaning the filter.

2. น้ำอุนไมพอ • น้ำแรงเกินไป • ลดปริมาณน้ำโดยปรับลดที่วาลว

 The water is not heated  There is too much water flowing  ปรับแรงดันน้ำ

 as desired.  into the machine.  Decrease the water amount by adjusting

     at the water inlet valve. of users.

3. อุณหภูมิน้ำไมสม่ำเสมอ • แรงดันน้ำไมสม่ำเสมอตลอดเวลา • แกไขระบบแรงดันน้ำ

 The water temperature  The water pressure remains  Fix the water pressure system.

 remains unstable.  unstable.

4. น้ำไหลนอยจุดอ�นๆ ไหลแรง • ตะแกรงกรองสิ่งสกปรกอุดตัน • ถอดลางทำความสะอาด

 The water doesn't flow  The filter is obstructed by dust.  Clean the filter.

 well while the water from  The shower head is clogged.  Clean the shower head.

 the other taps are strong.  The stream on the shower head

   is adjusted improperly.8

 ¢ŒÍ¢Ñ´¢ŒÍ§ TROUBLE ÊÒàËµØ CAUSE ¡ÒÃá¡Œä¢ TROUBLE SHOOTING

¡ÒÃãªŒ§Ò¹ HOW  TO  USE

สัญญาณไฟแสดงผลเม�อเคร�องเกิดสัญญาณผิดปกติ

Error code Lamp indicator when the machine operate error

1. ชองไฟ LED สวาง "สีเขียวกระพริบที่ตำแหน�ง MIN " คือ เคร�องตรวจจับอุณหภูมิไมได อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิชำรุดเสียหายหรือชอด

 If green lamp on “Blink” at the position MIN, its mean the thermistor operate fault.

2. ชองไฟ LED สวาง "สีเขียวกระพริบที่ตำแหน�ง MIN , MED , MAX " คือ ติดตั้งสายไฟเขาเคร�องไมถูกตอง คือ L และ N สลับกัน หรือติดตั้งสายดินผิด คือ

 มีแรงดันตกครอมระหวางสาย N และสายดิน กรณีที่เคร�องเกิดความผิดปกติทั้ง 2 กรณี เคร�องจะปดการทำงานลงอัตโนมัติและแสดงสัญญาณของความผิดปกติ

 ดังกลาวควรปดเบรคเกอรทันทีและตรวจสอบแกไขใหมใหถูกตองหรือถาแกไขไมไดใหติดตอฝายบริการของบริษัท

 If green lamp on “Blink” at the position MIN, MED and MAX, it’s mean reversed supply “L&N” or earth-neutral voltage more than 35V AC

DENKI 600MP
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ELCB TEST
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ECLB Test Button

ปุมทดสอบสวิตซนิรภัย

Push Up ดันขึ้น
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Fig A    ระดับการทำงาน MIN
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Fig B    ระดับการทำงาน MED Fig C    ระดับการทำงาน MAX
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1. ตรวจสอบการทํางานของสวิทซตัดไฟอัตโนมัติ ELCB เดือนละครั้งโดย

 Check the operation of earth leakage circuit breaker (ELCB) once a month by push the ELCB reset

 - กดปุมทดสอบ ELCB TEST ในขณะที่เคร�องทําน้ำรอนมีการจาย

  กระแสไฟฟาเขาเคร�อง ถาปกติแกนของ ELCB จะเล�อนลงมา

  (ถาแกนไมเล�อนลงใหแจงชางจากรานจําหน�ายมาซอม)

 - ดันแกน ELCB TEST ใหกลับขึ้นไปตามปกติ เพ�อ

  ตั้งการทํางานของ ELCB TEST ใหทํางานตามปกติ

 - 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 default position the reset

  the operation of ELCB.

2. การทําความสะอาดตัวเคร�อง ควรปดสวิทซตัดกระแสไฟกอนทุกครั้ง

 - 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 month cleaning


