
การติดต้ังเคร�องทำน้ำอุน จะตองกระทำโดยชางผูชำนาญงานเคร�องทำน้ำอุนจะตองตอสายดินเขากับเคร�อง หากมีขอสงสัยใหติดตอ

รานคาหรือผูแทนจำหน�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. ยึดเคร�องติดกับผนังที่แข็งแรง ใหสูงจากพื้นประมาณ

 150-170 ซม. หรือตำแหน�งที่เหมาะสมขึ้นอยูกับความ

 สูงของผูใชงาน ประกอบสายน้ำจากวาลวในหองน้ำเขา

 กับทางน้ำเขา (Water Inlet)

 The machine must be installed at the stable

 wall above the floor 150-170 cm. or at the

 proper position depending on the user’s height.

 The water hose have to be connected at the

 water inlet only.

mini 350,  mini 450, Bi 350, Bi 450

• รุน Bi 350 และ Bi 450 ไมมีวาลวปรับแรงดันน้ำ

• Model Bi 350 และ Bi 450 without water inlet valve

ส�วนประกอบของเคร�่อง NAME OF PARTS

 Grounding connection the shower heater must always be grounded by using 2.5 mm2. 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 rod 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 ohm. If may be necessary

 to use the ground rod longer than 2.40 m.

2. การตอทอน้ำและสายฝกบัว

 • ใชเคร�องมือที่ถูกตองในการติดตั้ง การขันขอตอทางน้ำเขาและสายฝกบัว

  หามใชเทปพันเกลียว ใหใสประเก็นยางแลวขันเขาดวยมือ ไมควรใชประแจ

 Water hose and shower hose connection.

 • Using the proper equipments to install the unit. Do not use any

  tape at the water inlet and the shower hose and do not forget

  to put in the rubber gasket, tighten the shower hose by hand,

  shall not use wrench.

การติดตั้ง INSTALLATION

ประเก็นยาง

Rubber gasket

ประเก็นยาง

Rubber gasket
วาลวปรับแรงดันน้ำ

Inlet Water Valve

ทอฝกบัว

Shower hose

ปลายทอ

Connector

ฝกบัว

Shower Head

4. ตองตอสายดินเขากับเคร�องเสมอ โดยสายดินจะตองมีขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร และสายดินจะตองตอกับแทงสายดินที่ทำดวย

 ทองแดง หรือแทงเหล็กอาบโลหะชนิดกันผุกรอน ซึ่งแทงสายดินจะตองฝงลงดินอยางนอย 70 เซ็นติเมตร และจะตองแน�ใจวา

 ความตานทานของดินจะตองนอยกวา 100 โอหม ถาความตานทานของดินเกินกวา 100 โอหม ใชแทงสายดินที่มีความยาวไม

 นอยกวา 2.40 เมตร

150-170 cm.

ทางน้ำออก

Outlet

ฝกบัวปรับสายน้ำ

Shower Head
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สวิตชตัดกระแสไฟฟา (เบรกเกอร)

Circuit Breaker

3. การตอสายไฟ

 • ควรติดต้ังเบรกเกอรหรือสวิตชตัดไฟกอนเขาคร�อง

   ขนาด 30 แอมป

 • สายไฟกอนเขาเคร�องตองใชสายไฟคู

   ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร สำหรับรนุ mini 350, Bi 350

   ขนาด 4.0 ตารางมิลลิเมตร สำหรับรนุ mini 450, Bi 450

 • ตองตอข้ัวสายไฟใหตรงข้ัว สาย L ตอกับข้ัว L และ

  สาย N ตอกับข้ัว N สายดินใหตอกับข้ัวท่ีมีสัญญลักษณ

 Wiring connecting

 • Must be installed before connecting the electric line to the unit.

   The circuit breaker 30 Amp

 • Wiring into the electric water heater use dual wire.

   Use 2.5 mm2 for model mini 350, Bi 350

   Use 4.0 mm2 for model mini 450, Bi 450

 • Connector main wiring into the position L N  

แถบหลอดไฟแสดงการทำงานของเคร�อง

Heater Operation Lamp

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ

Temperature Control

ตะแกรงกรองสิ่งสกปรก

Water Filter

แกนสำหรับดันขึ้นเพ�อ ON สวิตชตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB)

ELCB Lever

ปุมกดเพ�อ OFF สวิตชตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB)

ELCB Test

แสดงระดับความรอน

Heat Display

ทางน้ำเขา

Inlet
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วาลวปรับแรงดันน้ำ

Water Inlet Valve
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MIN MAX

OFF

ELCB TEST

POWER

MIN MAX

OFF

ELCB TEST

ELCB

Electric Instant Water Heater คูมือเคร�องทำน้ำอุนไฟฟา

Instruction for use, installation and connection คำแนะนำการใชงานและการติดตั้ง

POWER

MIN MAX

OFF

ELCB TEST

ELCB

ควรใชหัวฝกบัวที่ติดมากับเคร�อง เพ�อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตองติดต้ังวาลวปรับแรงดันน้ำเขา ท่ีมาพรอมกับเคร�องท่ีทางน้ำเขาเพ�อ

ใชปรับแรงดันน้ำ สำหรับจุดติดตั้งที่มีแรงดันน้ำแรง

Should use a shower attached to the electric water heater.

In order to use efficiency. Must install a control valve. That 

comes with the device that enters the water.

หามติดตั้งวาลวน้ำใดๆ ทางดานน้ำออกเด็ดขาด

Do not connect the valve to the water outlet.

MODEL : mini 350, mini 450, Bi 350, Bi 450

อยางนอย 70 ซม.

at least 70 cm.

แทงสายดิน (Ground)

37/6 Moo 3 Soi Kaisakdavat, Thepharak Road, Bangpla,

Bangplee, Samuthprakarn 10540 Thailand.

Tel : +66 2 312 1438-40

Fax: +66 2 312 1134

http://www.rinnaithailand.com

Rinnai (Thailand) Co., Ltd.

190 mm.
13 mm.

13 mm.
210 mm.

L
N



HOW TO USE

 1. When push up the ELCB and ON ELCB Show LED green color (See Fig.A)

 2. When the water is not turned on but adjust the knob temp control on (Clockwise) or open the water into the

  water heater but not adjust the knob temp control (Clockwise) Lamp at the ON ELCB position on (See Fig.A)

 3. Open the water inlet valve and adjust the knob temp control on (Clockwise) Lamp at the ON ELCB position

  on show red. (See Fig B)

 4. When adjust the temperature as needed. Just rotate the knob temp control clockwise

การใช�งาน HOW  TO  USE

คำเตือน CAUTION

ว�ธีการประกอบฝาครอบกับฐานเคร�่องทำน้ำอ�ุน
REASSEMBLING THE COVER

วิธีการประกอบฝาครอบกับฐานเคร�องทำน้ำอุน mini 350, mimi 450, Bi 350, Bi 450

Reassembling the cover to the water heater Model mini 350, mini 450, Bi 350, Bi 450

 กอนการติดตั้งเคร�องทำน้ำอุน

  1. ใชไขควงขันสกรูดานลางออก

  2. ใชมือดึงฝาครอบพลาสติกออกโดยการดึงจากดานลาง

   ขึ้นดานบน

 Before installation the electric water heater

  1. Unscrew the fixing screw of the bottom.

  2. Pull out the plastic cover from the bellow to the

   top by hand.

วิธีการสวมประกอบฝาครอบ

 1. ครอบฝาพลาสติก โดยการสวมจากดานบนใหเขาล็อคพอดี

 2. ปรับลูกบิดหมุนปรับอุณหภูมิ โดยหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิไป

  ตามเข็มนาฬ�กาจนสุดแลวจากนั้นคอยหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิ

  ไปทางทวนเข็มนาฬ�กาจนสุดมาที่ตำแหน�ง OFF เพ�อเปนการ

  ทำใหลูกบิดปรับอุณหภูมิลงล็อกตำแหน�งการปรับอุณหภูมิได

  ถูกตองจากนั้นขันสกรูใหแน�น

How to reassemble the cover

 1. Close the plastic cover by putting on from the top.

  Make sure it fits into place, then tighten the screw.

 2. Adjust the temp control by turning rotate clockwise

  to max then turning the temp control toward anticlockwise

  to off position for the off position for check the correct position

  and fix the screw at the bottom.

ขอแนะนำในการติดต้ัง : ตองใชชุดสายน้ำดีชุดใหมเทาน้ัน และไมใหใชชุดสายน้ำดีเกาซ้ำ

Installation instructions : Do not use the old water hose set repeatedly.

ขั้นตอนการใชงาน

 1. เม�อดันกาน ELCB ขึ้นและมีไฟฟาเขามายังเคร�อง ไฟที่ตำแหน�ง ELCB จะสวางเปนสีเขียวตามรูป ก

 2. เม�อยังไมเปดน้ำเขาเคร�อง แตมีการหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิขึ้น (ตามเข็มนาฬ�กา) หรือเปดน้ำเขาเคร�องแตยังไมมีการหมุน

  ลูกบิดปรับอุณหภูมิขึ้น (ตามเข็มนาฬ�กา) ไฟที่ตำแหน�ง ELCB ยังคงสวางเปนสีเขียวอยู แสดงตามรูป ก

 3. เม�อเปดน้ำเขาเคร�องและมีการหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิขึ้น (ตามเข็มนาฬ�กา) ไฟที่ตำแหน�ง ON ELCB จะสวางเปนสีแดง แสดงตามรูป ข

 4. เม�อตองการปรับเพิ่มอุณหภูมิที่ตองการ เพียงหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิไปตามเข็มนาฬ�กา

5. ถามีการปดวาลวน้ำเขาเคร�องหรือ หมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิมาทางทวนเข็มนาฬ�กา (OFF) เคร�องจะหยุดการทำงาน ดังรูป ก

 If close the water inlet valve or adjust the knob temp control counter Anticlockwise (OFF) the water heater

 will stop working (See Fig.A)

6. สัญญาณไฟ ON ELCB (สีเขียว) สวาง แสดงถึงสวิตชตัดไฟอัตโนมัติพรอมทำงานไฟดวงน้ีจะติดตลอดเวลาปกติ แมไมมีน้ำไหล

 เขามาในเคร�อง

 ON ELCB Lamp on means switch is ready. Normally this lamp is on all the time even the heater is off

รูป ก

Fig A

รูป ข

Fig B

7. ลูกบิดปรับปริมาณน้ำ

 Adjust water volume

8. ฝกบัวชนิดพิเศษในรนุ mini 350, mini 450, Bi 350 และ Bi 450 สามารถปรับสายน้ำได 3 ระดับ มีดังตอไปน้ี

  • ปรับเปนสายน้ำกระจายแคบออกตรงกลาง • ปรับเปนสายน้ำออกดานขางพรอมระบบชวยนวดผิว

  • ปรับเปนสายน้ำกระจายกวางออกดานขาง

 Special shower head for model mini 350, mini 450, Bi 350 and Bi 450 can be adjust water 3 level

  • Shower flow out from center  • Shower flow out from side with massage system

  • Shower flow out from side

1. หามติดตั้งฝกบัวสูงกวาตัวเคร�อง

 Do not install the shower head

 higher than the machine

2. หามตอวาลวทางดานน้ำออก

 Do not connect the valve to

 the water outlet

5. การประกอบสายฝกบัวดานน้ำออกเม�อเรียบรอยแลวทดสอบเปดน้ำเขาเคร�อง

 ดูวามีรอยร่ัวหรือไม ถามีแกไขใหมใหเรียบรอย

 Connect the shower hose to the water outlet. Then open the water

 valve to check and repair if water leak.

6. ทดลองกดปมุ ELCB TEST วาทำงานปกติหรือไม ถาทำงานปกติใหดันแกน

 สวิตชตัดไฟอัตโนมัติสีขาวดานลางข้ึน เพ�อให ELCB พรอมทำงานตอไป

 Turn the ELCB TEST button to see if the water heater works normally

 or not. If it works normally, Push the ELCB lever up so the ELCB

 will be ready to operate.

เคร�องทำน้ำอุน             ผานการตรวจสอบคุณภาพอยางพิถีพิถันจากโรงงานผูผลิตใหมีประสิทธิภาพในการใชงานตามมาตรฐาน

ในบางกรณีอาจมีขอขัดของเล็กนอย ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยงายกอนที่จะติดตอตัวแทนรานคาผูจำหน�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.

การแก�ไขเบื้องต�น TROUBLE SHOOTING

การบำรุงรักษา MAINTENANCE AND CARE

• ถอดทำความสะอาดตะแกรงกรองสิ่งสกปรกเปนประจำทุกเดือน

 Once a month, remove the filter to clean.

• ใชแปรงทำความสะอาดภายในหัวฝกบัวเปนประจำทุกเดือน

 Once a month, clean inside the shower head by

 using a brush.

• ใชแปรงขนออน หรือแปรงสีฟนขัดตามรองที่สกปรก

 Use a soft brush or tooth brush to clean dirty holes.

ตัวกรองถอดออกลางน้ำดวย

แปรงขนออนหรือแปรงสีฟน

Filter remove and wash with

a soft brush or a tooth brush

ทอทางน้ำเขา Water inlet hose

Push Up ดันขึ้น

ELCB Test Button

ปุมทดสอบ

สวิตชนิรภัย

 ข�อขัดข�อง TROUBLE สาเหตุ CAUSE การแก�ไข TROUBLE SHOOTING

Push Up ดันขึ้น

ELCB Test Button

ปุมทดสอบสวิตชนิรภัย

IN

OUT

ONOFF

สกรู

1. เคร�องไมทำงาน • ไฟฟาไมเขาเคร�อง • ตรวจสอบขั้วไฟฟาวาติดตั้งถูกขั้วหรือไม

 The machine does not   No electric current flow through  มีกระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟาผานเขา

 operate.   the machine.  มาที่จุดตอไฟหรือไม

       Check the connection of the wire to 

       the correct terminals or not.

  • สวิตชตัดไฟอัตโนมัติตัดการทำงาน • สวิตชตกมาในตำแหน�ง OFF ให

    The circuit breaker or fuses are  ดันกานสวิตชขึ้น

    cut off.  The circuit breaker has drop down to

       “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. น้ำอุนไมพอ • น้ำแรงเกินไป • ลดปริมาณน้ำโดยปรับลดที่วาลวปรับแรง

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

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

       adjusting at the water inlet valve.

      • ตรวจสอบแรงดันไฟฟาวาต่ำกวา 220V หรือไม

       If the Voltage check less than 220V or not

3. อุณหภูมิน้ำไมสม่ำเสมอ • แรงดันน้ำไมสม่ำเสมอตลอดเวลา • แกไขระบบแรงดันน้ำ

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

 unstable.   remains 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
 • ฝกบัวอุดตัน • ถอดทำความสะอาด

 the other taps are strong.
   The shower head is clogged.  Clean the shower head.

  • ปรับสายน้ำที่หัวฝกบัวไมถูกตอง • หมุนปรับสายน้ำที่หัวฝกบัว

    The stream on the shower  Adjust the shower head.

    head is adjusted improperly.

1. ตรวจสอบการทำงานของสวิตชตัดไฟอัตโนมัติ ELCB เดือนละครั้งโดยกดปุมทดสอบ  

 ELCB TEST ในขณะที่เคร�องทำน้ำอุน มีการตอกระแสไฟฟาเขาเคร�อง ถาปกติแกนของ  

 ELCB จะเล�อนลงมา (ถาแกนไมเล�อนลง ใหติดตอผูจำหน�ายเพ�อทำการแกไข) ดันแกน  

 ELCB TEST ใหกลับข้ึนไปตามปกติเพ�อต้ังการทำงานของ ELCB TEST ใหทำงานตามปกติิ

 Check the ELCB operation once a month by : Turning the ELCB TEST button  

 while the power supply is still inside the machine. If it is normal, the ELCB lever  

 will be drop down. (If it is not, please inform the dealer to repair the machine.)

2. การทำความสะอาดตัวเคร�อง ควรปดสวิตชตัดกระแสไฟกอนทุกครั้ง ทำความสะอาด 

 ดวยผาชุบน้ำสบูบิดแหง อยาใชน้ำมันเบนซิน, ทินเนอร ฯลฯ ในการทำความสะอาด

 To clean the water heater body, please make sure to switch off the power  

 current first. Clean the water heater body by wiping with a cloth dampened

 in mild soap water. Do not use benzene, thinner etc. for cleaning.

3. การทำความสะอาดหัวฝกบัว และตะแกรงกรองสิ่งสกปรก

 Water volume knob and filter cleaning.

ระบบจายน้ำ

Water system

แรงดันน้ำต่ำสุด

Min. Water pressure

 กำลังไฟ (กิโลวัตต/โวลท /แอมป)

Power (kW / Volt / Amp)

ระบบความปลอดภัย

Safety system

ระบบควบคุม

Control system

ไฟสัญญาน

Indicator

ขนาด (สูง X กวาง X ลึก) มม.

Dimension (H x W x D) mm.

น้ำหนัก (กก.)

Weight (kg.)

อุปกรณพิเศษ

Accessories

ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)

Water flow (L/min.)

อุณหภูมิของน้ำเพ่ิมขึ้นโดยประมาณ ( ํC)

Increase temperature ( ํC)

ขนาดสายไฟ (มม.2)

Wire size (mm2)

3.5 / 220 / 16

1.2

3.5

15 ํC (MAX)

2.5

4.5 / 220 / 20

1.2

3.5

19 ํC (MAX)

4.0

 รุ�น MODEL mini 350, Bi 350 mini 450, Bi 450

ตารางข�อมูลทางเทคนิค  SPECIFICATION

ฝกบัวปรับสายน้ำ 3 ระดับ พรอมชุดวางฝกบัว

3 stream levels for the shower head with in wall bracket

ควบคุมอุณหภูมิดวยระบบปรับกำลังไฟฟา

WATT CONTROL

300 x 162 x 74

ELCB, FLOW SWITCH

THERMOSTAT DOUBLE SAFETY

ON ELCB

จายน้ำจุดเดียว

Single point

20 กิโลพาสคัล / 0.2 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร

20 kPa / 0.2 kg/cm2

ฝาครอบ

Cover

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ

Knob temp control

3. หามติดตั้งเคร�องทำน้ำอุนในแนวนอน

 Do not install the water heater

 on horizontal position.

4. เคร�องใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาใหใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยความสามารถทางรางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณและ

 ความรู เวนแตวาจะไดรับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใชเคร�องใชไฟฟาโดยบุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น

 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.

 เด็กควรไดรับการควบคุมดูแลเพ�อใหแน�ใจวาจะไมเลนเคร�องใชไฟฟา

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

5. เพ�อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตรายเน�องจากการตั้งกลับโดยบังเอิญของคัตเอาตความรอนตองไมจายไฟฟาแกเคร�องใชไฟฟานี้ผานอุปกรณสวิตช

 ภายนอก เชน ตัวตั้งเวลา เปนตน หรือตอกับวงจรไฟฟาที่ปกติเปดไฟ (on) และปดไฟ (off) โดยแหลงจายไฟฟาสาธารณูปโภค (Utility)

 In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through

 an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.


