
DENKI 850MP

หมุน Knob ที่ Cover ใหอยูในตำแหนงนี้
To turn know at the cover to this position

หมุน Knob สีขาวภายในเครื่องใหอยูในตำแหนงนี้
To turn knob at the base to this position

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ
Temperature Control Knob ตัวแสดงความรอน

Heat level Indicator 
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ทางน้ำออก
Out Let

ประเก็นยาง
Rubber gasket

สายน้ำรอน
Hot water pipe

หามใชเทปพันเกลียว
Do not use tape

ตะแกรงกรองสิ่งสกปรก
Water Filter

สายน้ำเย็น
Cold water pipe

NAME OF PARTS

INSTALLATION

สวิตชตัดกระแสไฟฟา (เบรกเกอร)
Circuit Breaker

หลอดไฟแสดงเครื่องพรอมทำงาน
Operation Lamp

ทางน้ำเขา
Inlet

วาลวเปด-ปดน้ำ Water Value

ทางน้ำออก
Outlet

HOW TO REASSEMBLE THE COVERวิธีการถอดและประกอบฝาครอบ

วิธีการประกอบฝาครอบกับฐานเครื่องทำน้ำรอน DENKI 850MP
HOW TO REASSEMBLE THE COVER WITH THE BASE OF DENKI 850MP

กอนการติดตั้งเครื่องทำน้ำรอน Before Installation
1. การถอดฝาครอบพลาสติก ใหใชไขควงขันสกรูดานลางของตัวเครื่องออกกอน
 Take off the plastic cover by unscrew the fixing of the bottom.

2. ใชมือดึงฝาครอบพลาสติกออก โดยการดึงจากดานลางขึ้นบน
 Pull out the plastic cover from the below to the top.

วิธีการสวมประกอบฝาครอบ
HOW TO ASSEMBLE THE COVER

   การติดต้ังเคร่ืองทำน้ำรอนจะตองกระทำโดยชางผูชำนาญงาน เคร่ืองทำน้ำรอนจะตองตอสายดินเขากับเคร่ือง หากมีขอสงสัยใหติดตอรานคาหรือ
ผูแทนจำหนาย
 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.

2. การตอทอน้ำและสายฝกบัว Fix with hose and shower และ
 ใชเคร่ืองมือท่ีถูกตองในการติดต้ัง การขันขอตอทางน้ำเขาและสายฝกบัว
 หามใชเทปพันเกลียว ใหใสประเก็นยางแลวขันเขาดวยมือ ไมควรใชประแจ
 Water hose and shower hose connection Using the proper  
 equipments to install the machine. Do not use any tape  
 at the water inlet and the shower hose and do not forget  
 to put in the rubber gasket on them. After that tighten the 
 plastic nut by hand, shall not use wrench.

1. กอนครอบฝาพลาสติก ตองใหลูกบิดปรับอุณหภูมิที่ฐานเครื่องอยู  
 ในตำแหนงปด (OFF) เสมอ เพราะไมเชนนั้นลูกบิดปรับอุณหภูมิ
 ที่ติดตั้งอยูบนฝาครอบนั้นจะไมสามารถสวมเขากับอุปกรณปรับ 
 อุณหภูมิได ดังแสดงในรูป

 Before closing the plastic cover. You must always adjust
 the temperature knob to off position show as picture.

2. ครอบฝาพลาสติกอยางระมัดระวัง โดยการสวมจากดานบนใหเขาล็อคกัน  
 พอดีโดยสังเกตุลูกบิดปรับอุณหภูมิและตัวปรับระดับความรอนนั้นตรงกัน
 พอดีจากนั้นขันสกรูใหแนน
 Put the cover carefully by putting on from top.
 Make sure it fits to place. Then tighten the screw.

การใชงานระบบทอน้ำคู (แบบวาลวผสม)
How to use double pipe system (Mixing valve)

ขั้นตอนการใชงาน How to use
1. เริ่มตนจากการปดวาลวทางน้ำเขาและทางน้ำออกทั้งหมด
 Start with close any valve.
2. ทำการเปดวาลวทางน้ำเขา X กอน
 Open valve (X) first.
3. บิดสวิตชการทำงานจากตำแหนง OFF ไปยังระดับความรอนที่ตองการ
 Turn temp control knob from off position.
4. หมุนลูกบิดปรับระดับความรอนมาที่ตำแหนง Min
 Turn temp control knob to “Min” position.
5. จุดที่ใชน้ำแบบวาลวผสม กอนอื่นใหเปดวาลวน้ำเย็นประมาณ ½ กอน 
 แลวจึงเปดวาลวน้ำรอนใหสุด รอสักครูเพื่อใหน้ำรอน รอนจนถึงจุด
 สูงสุด จากน้ันจึงปรับวาลวน้ำรอนหรือวาลวน้ำเย็น เพ่ือใหน้ำมีอุณหภูมิ 
 ตามที่ตองการ ถาหากพบวาน้ำเย็นเกินไปสามารถปรับมาที่ตำแหนง 
 (Medium), (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 (Med)/(Max)

6. เมื่อเสร็จสิ้นจากการใชน้ำ ใหปดวาลวน้ำรอนกอนแลวจึงปดวาลวน้ำเย็น 
 เครื่องจะหยุดทำงานเอง เมื่อตองการใชน้ำรอนอีกครั้ง สามารถเปด 
 วาลวไดทันที เครื่องจะทำงานเอง
 After finish. Close hot water valve first. After that close cold 
 water valve. The heater will off and can work again by 
 open the valve.

การติดตั้งระบบทอน้ำคู (แบบวาลวผสม)
Double pipe installation (with mixing valve)
1. การติดตั้งทอทางน้ำเขา (สายน้ำเย็น) มีวิธีการดังนี้ ทอทางน้ำเขา 
 (สายน้ำเย็น) กอนที่จะเขาเครื่องทำน้ำรอน จะตองติดตั้งวาลวน้ำเขา 
 (ตำแหนง X ในรูป) จากนั้นจึงตอทอแยกไปยังทอน้ำเย็นของวาลว 
 ผสม ในจุดการใชงานตางๆ และเขาเครื่องทำน้ำรอนตัวอยาง เชน 
 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 เครื่องทำน้ำรอนในตำแหนง W  - 1.1 Water heater (W)
 - 1.2 อางลางมือในตำแหนง Y  - 1.2 Basin (Y)
 - 1.3 อางอาบน้ำในตำแหนง Z  - 1.3 Bathtub (Z)
2. การติดตั้งทอน้ำออก (สายน้ำรอน) มีวิธีการดังนี้ การติดตั้งทอน้ำ 
 ขาออกจากเคร่ืองทำน้ำรอน (ตำแหนง V ในรูป) ไปยังทอน้ำรอนของ 
 วาลวผสมในจุดใชงานตางๆ ตัวอยาง เชน ในรูปตอทอไปยังอาง 
 ลางมือแบบวาลวผสม 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. เมื่อไดประกอบทอทางน้ำออกหมดแลว ควรตรวจสอบการซึม, รั่ว 
 ของน้ำ โดยการปดวาลวทางน้ำออกทั้งหมด ตัวอยางเชน ในรูปปด
 วาลว Y และ Z และปดวาลวทางน้ำเขา X ถาพบรอยรั่วของน้ำ 
 ตองทำการแกไขเสียกอน
 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.

สวนประกอบของเครื่อง

การติดตั้ง

MODEL : DENKI 850MP
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1.รูปแบบการติดตั้ง  How to install
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Multi-Point Electric Water Heater คูมือเคร�องทำน้ำรอนไฟฟา

Instruction for use, installation and connection คำแนะนำการใชงานและการติดตั้ง
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ฝาครอบเครื่อง
Cover

แสดงระดับความรอน
Heat Display

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ
Temperature Control Knob

หลอดไฟแสดงอุปกรณตัดไฟทำงาน
ELCB Lamp

ปุมกดเพื่อ OFF สวิตชตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB)
ELCB Test

แกนสำหรับดันขึ้นเพื่อ ON สวิตชตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB)
ELCB Leverตะแกรงกรองสิ่งสกปรก

Water Filter

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ
Temperature Control Knob
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TROUBLE SHOOTING

MAINTENANCE AND CARE

CAUTION

  ขอขัดของ TROUBLE สาเหตุ CAUSE การแกไข TROUBLE SHOOTING
 1. เครื่องไมทำงาน  ไฟฟาไมเขาเครื่อง ตรวจสอบขั้วไฟฟาวาติดตั้งถูกขั้วหรือไม มีกระแสไฟฟา
    The machine does not No electric current flow หรือแรงดันไฟฟาผานเขามาที่จุดตอไฟหรือไม
    operate.  through the machine.  Check the connection of the wire 
    to the correct terminals or not.

   สวิตชตัดไฟอัตโนมัติตัดการทำงาน สวิตชตกมาในตำแหนง OFF ใหดันกานสวิตชขึ้น
   The circuit breaker or fuses The circuit breaker has drop down to
   are cut off. "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. น้ำรอนไมพอ  น้ำแรงเกินไป ลดปริมาณน้ำโดยปรับลดที่วาลวปรับแรงดันน้ำ
    The water is not heated There is too much water Decrease the water amount by
    as desired.  flowing into the machine. adjusting at the water inlet valve.

 3. อุณหภูมิน้ำไมสม่ำเสมอ แรงดันน้ำไมสม่ำเสมอตลอดเวลา แกไขระบบแรงดันน้ำ    The water temperature The water pressure remains Fix the water pressure system.    remains unstable. unstable.

 4. น้ำไหลนอย จุดอื่นๆ ไหลแรง  
    The water doesn't flow ตะแกรงกรองสิ่งสกปรกอุดตัน ถอดลางทำความสะอาด 
    well while the water from The filter is obstructed by dust. Clean the filter.
    the other tap are strong.

 ระบบจายน้ำ WATER SYSTEM ควบคุมดวยวาลวน้ำตามจุดจายน้ำ Multi points

 แรงดันน้ำต่ำสุด 40 กิโลพาสคัล / 0.4 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
 MIN.Water Pressure 40 kPa / 0.4 kg/cm2
 
 กำลังไฟ (กิโลวัตต/โวลต/แอมป) 8.5 / 220 / 38.6 Power (KW/Volt/Amp)

 ระบบความปลอดภัย  Safety System 
ELCB, THERMISTOR, ROTARY FLOW SWITCH,

  RELAY and THERMO CUT-OFF

 ขนาด (สูง × กวาง × ลึก) มม. 355.8 × 220.9 × 92 Dimension (HxWxD mm.)

 น้ำหนัก (กก.)  Weight (Kg) 2.6

 ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)  Water Flow (l/min) 3.5

 อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นโดยประมาณ (˚C) 10-35˚C Increase Temperature (˚C)

 ขนาดสายไฟ   WIRE SIZE 6.0 mm²

 รุน MODEL DENKI 850MP

ฝกบัว
Shower

สวิตชตัดไฟ
Breaker

อางลางมืิอแบบวาลวผสม
Basin with mixing valve

อางอาบน้ำแบบวาลวผสม
Bathtub with
mixing valve

ทอน้ำเขา
Inlet pipe

รูปแบบการติดตั้งระบบทอน้ำคู (แบบวาลวผสม)
DOUBLE PIPE INSTALLATION (WITH MIXING VALVE)

 แสดงสีเขียว หมายถึง ELCB และเครื่องพรอมที่ทำงาน
 แสดงสีแดง หมายถึง น้ำไหลเขามายังเครื่อง Heater พรอมทำงานและเพื่อทำการปรับระดับความรอนที่ตองการ
 Green lamp on mean ELCB and heater is ready to operate.
 Red lamp  on mean water flow in and heater is operating.

กรณีที่น้ำเขาที่จุดติดตั้งมีแรงดันน้ำสูง หรือน้ำไหลผานเขาเครื่องมาก
เกินไป จะทำใหอุณหภูมิของน้ำลดต่ำลงถาตองการความรอนเพิ่ม
ควรปรับลดแรงดันน้ำที่วาลวปรับแรงดันน้ำเขา

In case water pressure is too high or water flow is too
much that effect with temperature will too low.
Should decrease water flow by adjust the volume.

4. กรณีที่มีการผสมน้ำเย็น ผูใชควรทำการเปดวาลวน้ำรอนใหสุดกอนและทำการปรับปริมาณน้ำเย็นเขาผสม หากการเปดวาลวน้ำเย็นมากเกินไป
 จะทำใหเครื่องตัดการทำงาน ตองปรับลดปริมาณน้ำเย็นลง แตหากอุณหภูมิของน้ำผสมรอนเกินไป ใหปรับลดระดับความรอนของเครื่องทำ
 น้ำรอนใหลดลงกวาเดิมที่ตั้งไว
 In care of use mixing valve. Should open hot water valve to maximum first and adjust temperature by open cold water
 valve. If cold water is too much, the heater will off. Should be adjust cold water decreasing.

สัญญาณไฟแสดงผลเมื่อเครื่องเกิดสัญญาณผิดปกติ
Error code LED indicator when the machine operate error
• ชองไฟ LED สวาง “สีแดงกระพริบที่ตำแหนง POWER” คือ เครื่องตรวจจับอุณหภูมิไมได อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิชำรุดเสียหายหรือช็อต
• Red LED ON “Blink” at the position POWER, its mean the thermistor operate fault.

5.ทดสอบกดปุม ELCB วาทำงานปกติหรือไม  Push the ELCB test push.
 ถาทำงานปกติใหดันแกน ELCB ขึ้นเพื่อให ELCB พรอมทำงานตอไป
 If the water heater work normally. Push the ELCB lever up so the ELCB will be ready to operate.

วิธีการทดสอบสวิตซนิรภัย ELCB  How to test ELCB

คำเตือน

การบำรุงรักษา

การแกไขเบื้องตน

SPECIFICATIONตารางขอมูลทางเทคนิค

วิธีการปรับอุณหภูมิ HOW TO ADJUST THE TEMPERATURE

3. หามติดตั้งเครื่องทำน้ำรอนในแนวนอน
 Do not install the water heater on horizontal position.

2. หามเปดสวิตชใชงาน ในกรณีที่อุณหภูมิเย็นจัดจนน้ำในเครื่องทำน้ำรอนอาจกลายเปนน้ำแข็ง
 Do not use in case of the inlet water is too cold as ice.

1. กรณีติดตั้งวาลวผสม เมื่อเปดวาลวน้ำรอน ควรระวังการสัมผัสน้ำรอนที่ออกมาโดยตรงโดยที่ยังไมได
 ผสมน้ำเย็น น้ำจะรอนมากและอาจเปนอันตรายตอการสัมผัสได
 In care of mixing valve. Should be careful hot water while do not mix with cold water.

1. ตรวจสอบการทำงานของสวิตชตัดไฟอัตโนมัติ ELCB เดือนละครั้งโดย
 - กดปุมทดสอบ ELCB TEST ในขณะที่เครื่องทำน้ำรอนมีการจายกระแสไฟฟาเขาเครื่อง ถาปกติแกน 
  ของ ELCB จะเลื่อนลงมา (ถาแกนไมเลื่อนลงใหแจงชางจากรานจำหนายมาซอม)
 - ดันแกน ELCB TEST ใหกลับขึ้นไปตามปกติ เพื่อตั้งการทำงานของ ELCB TEST ใหทำงานปกติ
 Check the operation of earth leakage circuit breaker (ELCB) once a month by push the
 ELCB reset 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 the default position the reset the operation of ELCB.

2. การทำความสะอาดตัวเครื่อง ควรปดสวิตชตัดกระแสไฟกอนทุกครั้ง
 - 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 monthly cleaning.

3. การตอสายไฟ  Wire connection
 สำหรับรุน DENKI 850MP ติดตั้งเบรกเกอรหรือสวิตชตัดไฟกอนเขาเครื่อง ขนาด 40 แอมป สายไฟ
 กอนเขาเครื่องตองใชสายไฟ (THW) ขนาด 6.0 ตารางมิลลิเมตร 
 The circuit breaker (40 Amp) must be installed. Use 6.0 mm2 for DENKI 850MP

4. การติดตั้งสายดิน  Ground wiring
 ตองตอสายดินเขากับเครื่องเสมอ โดยสายดินจะตองมีขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร และสายดินจะตอง
 มีความยาวสายเหลือมากกวาสายไฟทั้ง 2 เสน โดยสายดินจะตองตอกับแทงสายดินที่ทำดวยทองแดง
 หรือแทงเหล็กอาบโลหะชนิดปองกันการผุกรอน ซ่ึงแทงสายดินจะตองฝงลงดิน อยางนอย 70 เซนติเมตร 
 และจะตองแนใจวาความตานทานของดินจะตองนอยกวา 100 โอหม ถาความตานทานของดินเกิน 
 กวา 100 โอหม ใชแทงสายดินที่มีความยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร
 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. It 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 exceeds 100 ohms, it may be 
 necessary to use the ground rod longer than 2.40 m.
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ฝงแบบเอียง
Stant type

ฝงแบบขนาน
Paralled type

ประมาณ 2 ม.
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ประมาณ 2 ม.
about 2 m.

at lease 70 Cm.

at lease 70 Cm.

1 m.

การตอ

Ground

Ground

Press

Meter

Connecting

Tool

1. เปดวาลวน้ำเขาสูเครื่อง  Open the valve.
2. ในสภาวะปกติ เมื่อการจายกระแสไฟฟาเขาสูเครื่อง หลอดไฟสีเขียวจะสวาง เพื่อแสดงสภาวะของเครื่องพรอมทำงาน
 Normally, Green lamp ON show ready state.
3. ปรับลูกบิดปรับอุณหภูมิจากตำแหนง OFF สัญญาณไฟจะติดเพื่อแสดงวา อุปกรณใหความรอนเริ่มทำงาน (Heater) โดยการปรับปริมาณการ
 ใหความรอนของเครื่องทำน้ำรอน รุน DENKI 850MP นั้นจะมี 3 ระดับคือ
 1. Min (ระดับต่ำ) เครื่องทำน้ำรอนจะปรับอุณหภูมิใหความรอนประมาณ 40˚C
 2. Med (ระดับกลาง) เครื่องทำน้ำรอนจะปรับอุณหภูมิใหความรอนประมาณ 45˚C
 3. Max (ระดับสูง) เครื่องทำน้ำรอนจะปรับอุณหภูมิใหความรอนประมาณ 53˚C

 To turn temp control knob from off position. The operate lamp will on and heater will on.
 1. Min level : Heater will adjust the water temperature about 40˚C
 2. Medium level : Heater will adjust the water temperature about 45˚C
 3. Max level : Heater will adjust the water temperature about 53˚C
 หากทำการปรับระดับความรอนจากระดับสูงสุด (HIGH) ไปตามเข็มนาิกาก็จะถึงตำแหนง OFF จะเปนการปดเครื่อง โดยที่หลอดไฟสีเขียวยัง 
คงสวางอยูโดยไมสามารถหมุนตอได แตหลอดไฟสีแดงจะดับเพื่อแสดงวาอุปกรณใหความรอนหยุดการทำงาน (ไมมีน้ำเขาเครื่อง) และถาตองการ 
ใชงานเครื่องอีกใหหมุนทวนเข็มนาิกาไปยังตำแหนงที่ตองการดังแสดงในรูป
Turn temp control knob from high position clockwise to off position. Green lamp still on. Red lamp will off. Heater will off.
If you want to run the heater turning anticlockwise to the any level that you want.

DENKI 850MP

ปุมสำหรับรีเซ็ท ELCB
ELCB Test button.
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ทอทางน้ำเขา Inlet pipe

ตัวกรองถอดออกลางน้ำดวย
แปรงขนออนหรือแปรงสีฟน

Clean the filter
by brush.
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ถาดรองน้ำ
Water tray

รูทอระบายน้ำทิ้ง
Perforated drain pipe

ทอระบายน้ำทิ้ง
Drain pipe
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  เครื่องทำน้ำรอน Rinnai ผานการตรวจสอบคุณภาพอยางพิถีพิถันจากโรงงานผูผลิตใหมีประสิทธิภาพในการใชงานตามมาตรฐานในบางกรณีอาจมี
ขอขัดของเล็กนอย ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยงายกอนที่จะติดตอตัวแทนจำหนายเพื่อทำการซอม
  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.

สัญญาณไฟแสดงการทำงาน
Lamp indicator

4. เครื่องใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาใหใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยความสามารถทางรางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณและ
 ความรู เวนแตวาจะไดรับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใชเครื่องใชไฟฟาโดยบุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น
 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.

5. เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงอันตรายเน่ืองจากการต้ังกลับโดยบังเอิญของคัตเอาตความรอนตองไมจายไฟฟาแกเคร่ืองใชไฟฟาน้ีผานอุปกรณสวิตชภายนอก
 เชน ตัวต้ังเวลา เปนตน หรือตอกับวงจรไฟฟาท่ีปกติเปดไฟ (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.

6. ปดวาลวน้ำ และเบรกเกอรทุกครั้ง หลังการใชงานเครื่องทำน้ำรอน เพื่อปองกันน้ำรั่วซึมจากทุกกรณี
 Close cold and hot water valve after use everytime, to prevent water leakage
 without awareness.

7. ไมแนะนำใหติดตั้งเครื่องทำน้ำรอนใตเคานเตอรหรือในชุดเฟอรนิเจอรครัวที่สามารถกอใหเกิดความ
 เสียหายไดเมื่อโดนน้ำ เชน วัสดุผิว MDF หรือไม หากมีความจำเปนตองติดตั้งใหเตรียมถาดรองน้ำ
 พรอมระบบการเดรนน้ำทิ้งไวใตเครื่องทำน้ำรอน เพื่อปองกันปญหาน้ำรั่วซึมจากขอตอในทุกกรณี
 Do not install the water heater under the counter or inside the wooden furniture 
 which can be damaged from water leakage, e.g. MDF or wood materials. If installation
 in those area is necessary, water tray with drainage system must be installed under
 the water heater to prevent water leakage. 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกลาว
 Rinnai will not take responsibility of furniture damage due to water leakage from installation

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


