
This shower water heater must be installed (water and electrical installation), 
commissioned and serviced by approved service technicians in 
accordance with these instructions.
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นนี้จะต้องทำ�ก�รติดตั้งต�มวิธีก�รในคู่มือโดยช่�งผู้ชำ�น�ญง�นเท่�นั้น

English
Instantaneous shower water heater - Operation and  installation instructions
ไทย

คู่มือแนะนำ�ก�รใช้ง�นและติดตั้งเครื่องทำ�น้ำ�อุ่น

XG 35 EC / 45 EC 
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General information
ข้อมูลทั่วไป

General information
The chapter Operation is intended for 
users and qualified installers.
The chapter Installation is intended for 
qualified installers.

Read these instructions
   carefully before using the 

appliance  and  retain  them  for      
future reference.  If the appliance 
is passed on to a third party please 
hand these instructions to the new 
user.

 This appliance can be
   used by children aged 
from 8 years and above and 
persons  with  reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities  or  lack  of 
experience and knowledge if 
they  have  been  given 
supervision or instruction 
concerning  use  of  the 
appliance in a safe way and 
understand the hazards 
involved.

Children shall not play
   with the appliance.

Cleaning and user 
  maintenance shall not be 

made by children without 
supervision.

ข้อมูลทั่วไป

เนื้อห�ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับก�รใช้ง�นซึ่งจัดทำ�ขึ้น

สำ�หรับผู้ใช้และช่�งผู้ชำ�น�ญง�น

เนื้อห�ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับก�รติดตั้งซึ่งจัดทำ�ขึ้น

สำ�หรับช่�งผู้ชำ�น�ญง�น

อ่�นคำ�แนะนำ�เหล่�นี้อย่�งละเอียด 

  ก่อนก�รใช้ง�นอุปกรณ์และเก็บ

คำ�แนะนำ�นี้ ไว้สำ�หรับก�รอ้�งอิงในอน�คต ห�ก

มีก�รส่งต่ออุปกรณ์นี้ให้บุคคลที่ส�ม กรุณ�ให้คำ�

แนะนำ�นี้กับผู้ใช้คนใหม่ด้วย

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นหรือน้ำ�ร้อนนี้ส�ม�รถ

  ใช้ได้กับเด็กที่มีอ�ยุ 8 ปีขึ้นไป และ 

ผู้ที่มีคว�มส�ม�รถท�ง ก�ยภ�พ, ประส�ท

สัมผัส หรือจิตใจ ถดถอย หรือ ผู้ที่ข�ด

ประสบก�รณ์และคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ถ้�ห�ก

บุคคลเหล่�นี้ได้รับก�รควบคุมดูแลหรือ คำ�

แนะนำ�เกี่ยวกับก�รใช้เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นหรือน้ำ�

ร้อนนี้ได้อย่�งถูกต้องปลอดภัย และเข้�ใจถึง

อันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้

ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องทำ�น้ำ�อุ่นหรือ

  น้ำ�ร้อนนี้

ไม่ควรให้เด็กทำ�คว�มสะอ�ดและซ่อมแซม

  เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นหรือน้ำ�ร้อนนี้โดยไม่ได้รับ

ก�รควบคุมดูแล
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Fig 1

Fig 2

Dimension

Wall Mounting

Fig 3

Fig 4

Cable

Wiring diagram

220-240 VAC. ONLY

Flow SW.

A

B

C

D

E

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

3

1. Installation Instruction for the qualified installer
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1.1  Detailed description
  1. Upper fixing hole 
  2. Lower fixing hole 
  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. Tank hat
 16. Filter
       17. Rubber seal
       18. Water Valve
 19. Power Light
 20. Connector to PCB Control (Cover)
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1. Installation Instruction for the qualified installer
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1.2 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.  

 - Open and remove cover.

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

 - Feed the connection cable seal  
  in the rear wall. 

Fig 6

Fig 7

Fig 8

Fig 9

1. Installation Instruction for the qualified installer
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 - The unit must be installed with 
  a circuit breaker  (see recommended 
  circuit breaker size in technical data 
  table).
 - Guide the unit over the wall securing
  screws and slide it downwards.

 - Fit a secure connection cable   
  ensure dimensions are correct.

The unit must be earthed
   properly (see circuit diagram 

(fig 4)).

     
   

 (See recommended cable size in  
 technical data table)

Fig 10 Fig 12

Fig 11

Earth wire L wire

N wire

Fig 13

1. Installation Instruction for the qualified installer
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 - Straighten the unit and tighten  
  the screws.

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

 - Fit the cover and secure with   
  the screw.

Fig 14 Fig 16

Fig 17Fig 15

1. Installation Instruction for the qualified installer
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 - Turn the rotary control to the “off”  
  position.

 - Fit the filter and silicone gasket  
  (Fig 5 number 16, 17).

 - Fit the cold water pipe thoroughly
  (Fig 5 number 18).

 - Fit the shower accessories to   
  the unit.

Fig 19

Fig 20Fig 18

Fig 21

1. Installation Instruction for the qualified installer
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2.1 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 over-
heating protection device.

This appliance is designed for domestic 
use.  It can be used safely by untrained 
persons.   The appliance can also be 
used in a non-domestic environment, 
e.g. in a small business,as long as it is 
used in the same way.

Warning Injury
 The appliance may be used 

by children aged 8 and up and 
persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or 
a lack of experience provided that 
they are supervised or they have 
been instructed on how to use the 
appliance safely and have under-
stood the resulting risks.  Children 
must never play with the appliance.  
Children must never clean the 
appliance or perform user mainte-
nance unless they are supervised.

2. Operation Instruction for the user and the qualified installer
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2.2 The essentials - in brief
  a. Water valve
  b. Rotary control for  temperature 
   adjustment
  c. “Power” light
  d. Shower accessories

a

b

d

c

Shower head level must not be higher than the unit.

Fig 22

2. Operation Instruction for the user and the qualified installer
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2.3 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.

         
2.3.1. The unit is equipped with an
   ELCB. It is recommended to test
   the  ELCB  once a month.
Before using this unit, switch on the 
electrical supply then press the 
Reset Button (E).

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.

Warning !
   If the unit does not operate,

even pressing the Reset button, contact 
Stiebel service for a check and repair.

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

Incase  of  permanent thermostat
   cut off, contact Stiebel services.

   

Fig 23

E
F
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2. Operation Instruction for the user and the qualified installer
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2.4 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.

2.5 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.

The hot water temperature
   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 
momentarily.

If,  during a shower , the depends
   on the power of the unit, the 

cold water temperature and the flow 
volume.

    
  
 

2.6 Care and Maintenance

When carrying out any work,
   switch off the circuit breaker to

isolate the electrical power and cut 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 5 number 
18), remove water valve filter (Fig 5 
number 16 and Fig 5 number 17) and 
then clean.  
Re-assemble in reverse order.

2.7 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.

     
   

2. Operation Instruction for the user and the qualified installer
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2.8 Technical Data

Type XG 35 EC XG 45 EC

Nominal capacity                                         l. 0.3

Design Open

Min. Inlet water pressure          MPa (bar) 0.015 (0.15)

Max. Inlet water pressure          MPa (bar) 0.5 (5)

Water connection G½” (External Thread)

Dimension (W x H x D)                        mm. 216 x 342 x 73

Weight                                                         kg. 1.8

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

Recommended circuit breaker              A. 20 25

Recommended cable size              Sqmm. 2.5 - 4 2.5 - 4

Rated Power (kW)         Rated current (A)
220 V
230 V
240 V

kW - A
      3.5 - 15.9
      3.8 - 16.5
      4.2 - 17.5

kW - A
      4.5 - 20.5
      4.9 - 21.3
      5.4 - 22.5

Note:
The cable sizes  can only be a guiding value.  Always abide by the corresponding local 
standards, laws and regulations.  
Stiebel Eltron cannot be held liable for any damages.

2. Operation Instruction for the user and the qualified installer
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The appliance is not to be installed 
   in locations where freezing can 

occur.

If the supply cord is damaged,  
   it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

2.9 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.
 - New hose-sets are to be used* and 
  old hose-sets should not be 
  reused.

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. 

Connection wires in correct 
   polarity (L,N).

● Connecting wires in wrong polarity 
(L,N) causes an abnormal condition 
which may lead to electric leaking, 
burning, etc.

2.10 Installation location

The shower unit is to be installed
  in a closed, frost-free 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).

The outlet must not be connected
   to any tap or fitting other than 

those specified.

2.11 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, always get a certified 
  Stiebel Eltron installer. 
 - Hand over this instruction manual 
  to the user and to be  kept on a safe 
  place for future reference.   
 
   

    
   

2. Operation Instruction for the user and the qualified installer

* (not included)
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 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 improper installation and / or 
unauthorized installers. 

4. 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.

3. Guarantee
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ภ�พที่ 1

ภ�พที่ 2

ขน�ดมิติ

ก�รติดตั้งบนผนัง

ภ�พที่ 3

ภ�พที่ 4

ส�ยไฟ

วงจรไฟฟ้�

220-240 VAC. ONLY

Flow SW.

A

B

C

D

E

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

3

1 คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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1.1 ส่วนประกอบของเครื่อง

  1. รูยึดสกรูตำ�แหน่งบน 

  2. รูยึดสกรูตำ�แหน่งล่�ง

  3. ระยะคว�มลึกและระยะโผล่ของหัวสกรู

   (ภ�พที่ 2)

  4. ระยะของส�ยไฟจ�กผนัง (ภ�พที่ 3)

  5. ออร์โต้เทอร์โมสตัท

  6. ช่องสอดส�ยไฟพร้อมซีลย�ง

  7. กล่องเชื่อมส�ยไฟ (ส�ยดิน) 

  8. ELCB อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้�อัตโนมัติ

  9. ปลั๊กต่อแผงวงจรควบคุม (ตัวเครื่อง)

 10. สวิตซ์แรงดันน้ำ� Reed switch

 11. ELCB reset ปุ่มรีเซ็ต

 12. ELCB test  ปุ่มทดสอบ

 13. ท่อท�งน้ำ�เข้�เครื่อง

 14. ท่อท�งน้ำ�ร้อนออก

 15. ฝ�ครอบแทงค์

 16. ตะแกรงกรองตะกอน

 17. ซีลย�ง

 18. ว�ล์วควบคุมน้ำ�

 19. ไฟแสดงก�รทำ�ง�น

 20. ปลั๊กต่อแผงวงจรควบคุม (ฝ�ครอบเครื่อง)

 

Pic 8ภ�พที่ 5
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ฝ�ครอบเครื่อง ตัวเครื่อง

1 คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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1.2 ก�รติดต้ัง 

ก่อนทำ�ก�รใดๆ ให้ปิดเบรคเกอร์หลัก

  ของเครื่องทำ�น้ำ�อุ่นก่อนทุกครั้ง

 - ใช้แผ่นท�บตำ�แหน่งเจ�ะ เพื่อเจ�ะรูบนผนัง

 - ไขสกรูใต้เครื่อง 

  

 - เปิดฝ�ครอบเครื่องออก

 - ใส่พุกและขันสกรู (ตรวจสอบคว�มลึกของ 

  หัวสกรูที่โผล่ม�ต้องอยู่ในระยะที่ถูกต้อง  

  (ภ�พที่ 2 หม�ยเลข 3)

 - ตรวจสอบอุปกรณ์ภ�ยในรวมทั้งส�ยไฟต้องอยู่ 

  ในสภ�พปกติ และ ELCB ต้องอยู่ในตำ�แหน่ง

  ปิด

 - สอดส�ยไฟทะลุผ่�นซีลย�งด้�นหลังต้องแน่ใจ

  ว่�ได้ตัดกระแสไฟฟ้�จ�กเมนหลักแล้ว

ภ�พที่ 6

ภ�พที่ 7

ภ�พที่ 8

ภ�พที่ 9

1 คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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 - ควรติดตั้งเบรกเกอร์หรือสวิตซ์ควบคุมไฟฟ้� 

  ก่อนเข้�เครื่อง ขน�ดเบรกเกอร์ต้องสัมพันธ์

  กับกำ�ลังไฟของเครื่อง (ดูขน�ดของเบรคเกอร์

  ที่ข้อมูลท�งเทคนิค)

 - นำ�เครื่องไปแขวนกับสกรูบนผนัง และเลื่อน

  ลงให้เข้�ที่

 - ใส่ส�ยไฟเข้�ช่องต�มลำ�ดับดังรูป และหมุนสกรู

  ยึดส�ยไฟให้แน่น ให้แน่ใจว่�ใช้ขน�ดส�ยไฟถูกต้อง

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นต้องติดตั้งส�ยดินเข้�กับ

   เครื่องทุกครั้ง (ดูจ�กวงจรไดอะแกรม)

     

   

 - (ดูขน�ดส�ยไฟที่ใช้ที่ข้อมูลท�งเทคนิค)

ภ�พที่ 10 ภ�พที่ 12

ภ�พที่ 11

Earth wire L wire

N wire

ภ�พที่ 13

1 คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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 - จัดตัวเครื่องให้ตรง และยึดสกรูให้แน่นทั้งบน

  และล่�ง

 - นำ�ส�ยไฟเชื่อมต่อกันระหว่�งแผงวงจรบนฝ�

  ครอบเครื่อง และแผงวงจรที่ตัวเครื่อง

 - ปิดฝ�ครอบเครื่อง และยึดสกรู

ภ�พที่ 14 ภ�พที่ 16

ภ�พที่ 17ภ�พที่ 15

1 คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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 - หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปตำ�แหน่งปิดท�งซ้�ยมือ

 - ใส่ตะแกรงกรองตะกอน และ ซีลย�ง 

  (ภ�พ 5 หม�ยเลข 16,17)

  - ต่อว�ล์วน้ำ�และข้อต่อน้ำ�เย็นจ�กท่อน้ำ�หลัก

   (ภ�พ 5 หม�ยเลข 18)

 - ต่อข้อต่อที่ท�งน้ำ�ออกและหัวฝักบัวพร้อมซีล

  ย�งต่อไป

ภ�พที่ 19

ภ�พที่ 20ภ�พที่ 18

ภ�พที่ 21

1 คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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2.1 ลักษณะก�รทำ�ง�น

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น สตีเบล เอลทรอน รุ่น XG ทำ�ง�น

ด้วยระบบน้ำ�ผ่�นร้อน ที่ใช้ง�นกับหัวฝักบัว เครื่อง

จะทำ�ง�นหรือทำ�คว�มร้อนเมื่อมีแรงดันน้ำ�ไหลผ่�น 

ไฟแสดงก�รทำ�ง�นจะสว่�งในขณะเครื่องทำ�ง�น 

ควบคุม ก�รจ่�ยกระแสไฟฟ้�และคว�มร้อนด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิค

 เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นนี้ ออกแบบให้ใช้สำ�หรับบ้�นพัก

อ�ศัย และจะปลอดภัยที่สุดถ้�ผู้ใช้ได้รับก�รอบรม

ก�รใช้ง�น หรือเป็นผู้มีคว�มรู้ในก�รใช้ง�นเป็นอย่�ง

ดี เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นนี้ยังส�ม�รถใช้ได้นอกเหนือจ�ก

บ้�นพักอ�ศัยทั่วไป เช่น ธุรกิจขน�ดเล็ก ตร�บใดที่

มันถูกนำ�ม�ใช้แบบเดียวกัน

คำ�เตือนจ�กคว�มเสียห�ย

 เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นนี้อ�จถูกใช้ง�นโดยเด็กอ�ยุ 

8 ปี หรือคนที่มีสภ�พร่�งก�ยไม่สมบูรณ์, คนที่สูญ

เสียคว�มส�ม�รถในก�รรับรู้ หรือไม่มีประสบก�รณ์ 

ควรได้รับก�รแนะนำ�เกี่ยวกับวิธีก�รใช้เครื่องทำ�

น้ำ�อุ่นอย่�งปลอดภัย และยังเข้�ใจถึงคว�มเสี่ยง

และอันตร�ยที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รใช้ง�นผิดวิธี ห้�ม

เด็กเล่นเครื่องทำ�น้ำ�อุ่นนี้ หรือทำ�คว�มสะอ�ดใด ๆ 

หรือกระทำ�ก�รใด ๆ โดยไม่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลจ�ก

ผู้ใหญ่

2. คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้ และช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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2.2 ส่วนประกอบที่สำ�คัญ ในก�รใช้ง�นภ�ยนอก

 a. ว�ล์วควบคุมน้ำ�

 b. ปุ่มหมุนสำ�หรับปรับอุณหภูมิ

 c. ไฟแสดงก�รทำ�ง�น

 d. อุปกรณ์ฝักบัว

a

b

d

c

หัวฝักบัวไม่ควรอยู่สูงกว่�ตัวเครื่อง

ภ�พที่ 22

2. คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้ และช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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2.3 ข้อมูลสำ�คัญและระบบคว�มปลอดภัย

เครื่องรุ่นนี้เป็นระบบใช้ง�นกับหัวฝักบัว

  ห้�มใช้กับว�ล์วผสมและห้�มต่อลงอ่�ง

อ�บน้ำ� ควรทำ�คว�มสะอ�ดหัวฝักบัวและตะแกรง

กรองตะกอนทุกเดือน ส่วนประกอบต่�งๆ และ

อะไหล่ควรใช้ของสตีเบลเท่�นั้น

      

2.3.1 เครื่องรุ่นนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้�

  อัตโนมัติ ELCB โดยแนะนำ�ให้ทำ�ก�ร  

  ทดสอบเดือนละครั้ง

ก�รใช้ง�น ELCB ก่อนใช้ง�นเครื่องทำ�น้ำ�อุ่น เปิด

สวิตซ์ไฟฟ้�หลักจ�กนั้นกดสวิตซ์ปุ่ม ELCB reset (E)

ใต้เครื่องเพื่อเริ่มก�รทำ�ง�น

E
F

EF
Push

วิธีก�รทดสอบ ELCB :

กดปุ่ม ELCB test (F) ใต้เครื่อง ELCB reset (E) จะ

หยุดทำ�ง�นและปุ่มจะดีดตัวออกม�ให้

คำ�เตือน: !

  ถ้�เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นไม่ทำ�ง�นแม้จะกดปุ่ม  

ELCB reset แล้วก็ต�มห้�มใช้ง�นหรือกระทำ�ก�ร

ใด ๆ ให้ติดต่อศูนย์บริก�รของ สตีเบล เอลทรอน 

เพื่อตรวจ สอบและซ่อมแซม

2.3.2. เครื่องรุ่นนี้ติดตั้งระบบตัดก�รทำ�ง�นของ

เครื่องโดยอัตโนมัติแบบ 2 ขั้นตอนเมื่ออุณหภูมิน้ำ�

สูงเกินปกติ

ในกรณีเทอร์โมสตัท ตัดก�รทำ�ง�น

  (ตัดแบบไม่เปิดก�รทำ�ง�นของเครื่อง

โดยอัตโนมัติใหม่) ให้หยุดก�รใช้ง�นและติดต่อ

ศูนย์บริก�รของ สตีเบล เอลทรอน เพื่อทำ�ก�ร 

ตรวจเช็คและซ่อม

   

ภ�พที่ 23

2. คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้ และช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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2.4 ก�รใช้ง�นครั้งแรก

 (ควรกระทำ�และเอ�ใจใส่โดยช่�งผู้ชำ�น�ญง�น 

 เท่�นั้น)

ก่อนเปิดสวิตซ์ก�รทำ�ง�นให้หมุนปุ่มปรับ

 อุณหภูมิไปตำ�แหน่งปิดและเปิดว�ล์วน้ำ�จน

สุด เพื่อให้น้ำ�ไหลผ่�นเครื่องจนกระทั่งไม่มีลมค้�ง

ในท่อและตัวเครื่อง และปิดว�ล์ว

 - กดปุ่ม ELCB   Reset เพื่อเริ่มก�รใช้ง�น

2.5  ก�รใช้ง�น

 - เปิดว�ล์วควบคุมน้ำ�

 - ไฟแสดงก�รทำ�ง�นของเครื่องจะสว่�ง

 - หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิหน้�เครื่องจ�กตำ�แหน่ง

  OFF ไปท�งขว� ต�มเข็มน�ฬิก� อุปกรณ์

  ทำ�คว�มร้อนจะเริ่มทำ�ง�นเริ่มก�รใช้ง�นและ

  ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ต�มคว�มเหม�ะสม

คำ�เตือน !

  ถ้�ปิดว�ล์วน้ำ�  (ในระหว่�งอ�บน้ำ�ฟอก

สบู่) ห�กทำ�ก�รเปิดว�ล์วน้ำ�ใหม่อีกครั้งควรระวัง

อุณหภูมิของน้ำ�อ�จมีคว�มร้อนสูง ให้อยู่ห่�งจ�ก

ฝักบัวในขณะน้ำ�ไหล จนแน่ใจว่� อุณหภูมิน้ำ�ร้อน

เป็นปกติจึงใช้ง�นต่อได้

อุณหภูมิน้ำ�ร้อนข้ึนอยู่กับกำ�ลังไฟของเครื่อง

  อุณหภูมิน้ำ�เข้� และปริม�ณน้ำ�ไหลเข้�

    

2.6  ก�รดูแลรักษ�และก�รซ่อมบำ�รุง

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวเครื่อง ควรปิด

  สวิตซ์เบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้�ก่อน

ทุกครั้ง

   ก�รทำ�คว�มสะอ�ดควรใช้ผ้�ชุบน้ำ�บิดให้หม�ดเช็ด

ทำ�คว�มสะอ�ดเฉพ�ะภ�ยนอกเครื่องเท่�นั้น ห้�มใช้

น้ำ�ย�ล้�งและส�รเคมีใดๆ ทั้งสิ้น

ก�รซ่อมบำ�รุงภ�ยในเครื่อง จะต้องกระทำ�

  ด้วยคว�มระมัดระวัง โดยช่�งผู้ชำ�น�ญง�น

 - ก�รล้�งตะแกรงกรองตะกอน

ถอดว�ล์วควบคุมน้ำ� (ภ�พ 5 หม�ยเลข 18 และ

ถอดตะแกรงกรองตะกอนของว�ล์วควบคุมน้ำ�

(ภ�พ 5 หม�ยเลข 16 และภ�พ 5 หม�ยเลข 17) 

ออกม�ทำ�คว�มสะอ�ด ใช้แปลงเล็กทำ�คว�ม

สะอ�ดหรือล้�งด้วยน้ำ�และประกอบกลับดังเดิม

2.7 ส�ระสำ�คัญ

จ�กข้อมูลวิธีก�รติดตั้งและก�รใช้ง�น

  ทั้งหมดนี้โปรดปฏิบัติต�มด้วยคว�มระมัด

ระวังเพื่อคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�น ก�รติดตั้ง

ก�รซ่อมบำ�รุง

     

   

2. คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้ และช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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2.8 ข้อมูลท�งเทคนิค

รุ่น XG 35 EC XG 45 EC

คว�มจุแทงค์                                      ลิตร 0.3

ประเภท เปิด

แรงดันน้ำ�เข้�ต่ำ�สุด                        MPa (bar) 0.015 (0.15)

แรงดันน้ำ�เข้�สูงสุด                        MPa (bar) 0.5 (5)

ข้อต่อน้ำ�เย็น G½” (เกลียวนอก)

ขน�ดมิติ (กว้�ง x สูง x ลึก)                      มม. 216 x 342 x 73

น้ำ�หนัก                                            กก. 1.8

ก�รต่อไฟฟ้� 1/N/PE/AC 220...240 V.

ขน�ดเบรคเกอร์ที่แนะนำ�                       แอมป์ 20 25

ขน�ดส�ยไฟที่แนะนำ�                         Sqmm. 2.5 - 4 2.5 - 4

กำ�ลังไฟ (kW)     อัตร�ก�รไหลของกระแสไฟฟ้� (A)

  220 V

  230 V

  240 V

kW - A

   3.5 - 15.9

   3.8 - 16.5

   4.2 - 17.5

kW - A

    4.5 - 20.5

    4.9 - 21.3

    5.4 - 22.5

ข้อแนะนำ�

ค่�ดังกล่�วเป็นเพียงข้อแนะนำ� และจะแตกต่�งกันไปต�มรูปแบบชนิดก�รติดตั้งส�ยไฟ โปรดตรวจสอบ

ม�ตรฐ�นและกฎระเบียบก�รใช้ไฟฟ้�ให้สอดคล้องกับประเทศของคุณ 

บริษัทสตีเบล เอลทรอน จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำ�หรับคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น

2. คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้ และช่�งผู้ชำ�น�ญง�น



STIEBEL ELTRON28

2.9 กฎข้อบังคับ

 - ก�รใช้ไฟฟ้�ต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบข้อ

  บังคับของก�รไฟฟ้�เขตท้องถิ่นนั้น ๆ 

 - ก�รใช้น้ำ�ประป�ต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบ

  ข้อบังคับของก�รประป�เขตท้องถิ่นนั้น ๆ

 - ศึกษ�ข้อมูลท�งเทคนิค

 - ก�รติดตั้งตัวเครื่องต้องให้ได้ระดับกับผนัง

 - ก�รต่อส�ยไฟต่�งๆต้องแน่นหน�

 - ต้องใช้ท่อชุดใหม่
*
 กับเครื่องใช้ไฟฟ้�และไม่

  ให้ใช้ท่อชุดเก่�ซำ้�

ต้องติดตั้งให้ส�ม�รถแยกข�ดจ�ก

  เมนส�ยไฟ เช่น ก�รติดตั้งฟิวส์ ต้องมีช่อง

ว่�งตัดไฟอย่�งต่ำ� 3.5 มิลลิเมตร 

ต่อส�ยไฟฟ้�ให้ถูกต้อง

   
● ก�รต่อส�ยไฟฟ้�ที่ไม่ถูกต้อง (L,N) อ�จทำ�ให้

ก�รทำ�ง�นของเครื่องผิดปกติ เป็นส�เหตุทำ�ให้เกิด

ไฟฟ้�รั่ว, เครื่องไหม้ และปัญห�อื่นได้

2.10  สถ�นที่ติดตั้ง

ให้ติดต้ังเครื่องทำ�น้ำ�อุ่น สตีเบล ในห้องปิด

 และไม่มีอ�ก�ศหน�วเย็นจนเป็นน้ำ�แข็ง

เนื่องจ�กมักจะมีน้ำ�ค้�งอยู่ภ�ยในตัวเครื่องต้องติด

ตั้งเครื่องในแนวดิ่ง (ต่อท่อน้ำ�ร้อนท�งด้�นล่�ง) 

และระดับของหัวฝักบัวต้องอยู่ต่ำ�กว่�ตัวเครื่อง

ต้องไม่ต่ออุปกรณ์ต่�งๆ นอกเหนือจ�กที่

  กำ�หนดไว้ที่ท�งน้ำ�ออกโดยเด็ดข�ด

2.11 ส�ระสำ�คัญด้�นง�นบริก�ร

 ก�รส่งมอบเครื่อง

 - ควรอธิบ�ยวิธีก�รใช้ง�นให้กับผู้ใช้ง�น 

  รวมถึงทุกคนในครอบครัวทร�บและส�ม�รถ

  ใช้ง�นได้

 - ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้

  ในกรณีที่น้ำ�ร้อนเกินไป

 - ควรมีสำ�รองคู่มือก�รใช้ง�นนี้ไว้ และเก็บไว้ใน

  ที่หยิบง่�ย   

    

   

*
 เครื่องรุ่นนี้ไม่รวมท่อชุดใหม่

2. คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง สำ�หรับผู้ ใช้ และช่�งผู้ชำ�น�ญง�น
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 ร�ยละเอียดและเงื่อนไขก�รรับประกัน โปรดดู

จ�กบัตรรับประกันที่ให้ม�ด้วย

ก�รติดตั้งเครื่องและก�รต่อกระแสไฟฟ้�

 รวมถึงก�รใช้ง�นครั้งแรกควรทำ�โดยช่�ง

ผู้ชำ�น�ญ 

   

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำ�หรับ

  สิ่งที่เกิดขึ้นจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มคู่มือ 

4. ก�รแก้ไขข้อขัดข้อง สำ�หรับผู้ใช้ง�น

ข้อขัดข้อง ส�เหตุ ก�รแก้ไข

น้ำ�ไม่ร้อน ถึงแม้จะมีก�รไหลผ่�นของน้ำ� - ปริม�ณก�รไหลของน้ำ�ไม่แรง

  พอที่จะทำ�ให้เครื่องทำ�ง�น

- เพิ่มอัตร�ก�รไหลของน้ำ�

- หัวฝักบัวเกิดก�รอุดตันจ�กสิ่ง

  สกปรกหรือหินปูน

- ถอดทำ�คว�มสะอ�ด เอ�

  สิ่งอุดตันออก

-  ELCB ตัดก�รทำ�ง�น - กดปุ่ม  ELCB Reset

 

3. ก�รรับประกัน
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Note
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Note



Size:A5
Material: White paper 80 g.
Plastic bag : 7 x 11 INCH
Product code : XG 35 EC (STE) : 230997 / XG 45 EC (STE) : 230998
Part name : Operating instruction XG_EC
Rev.02
Part no. 7901-292761 


