
Kích thước dây dẫn (csa)

mm

       16         20            50 / 0.25 mm / 7        0.67mm        2.5       14.3     3.3     

3.5         15.9         2.5        7 / 0.67mm        50 / 0.25 mm            20               20

3.6         15.0         2.5        7 / 0.67mm        50 / 0.25 mm            20               20

       20        20           50 / 0.25 mm / 7        0.67mm         2.5        10.9     2.4     

       32        32           50 / 0.25 mm / 7        0.67mm         2.5        15.9     3.5     

       32        32           50 / 0.25 mm / 7        0.67mm         2.5        20.5     4.5     

6.0         27.3         4.0        7 / 0.85mm        56 / 0.30 mm            32               32

230V ~
50/60 Hz

240V ~
50/60 Hz

220V ~
50/60 HzThiết bị phải được nối đất

Nếu thiết bị bắt đầu phát ra tiếng ồn bất thường, mùi hay khói lạ.

C B  chống giậ t (ELCB) ngắt và đèn thiết bị không sáng.

Không thể điều chỉnh nhiệt độ nước.
Nếu thiết bị có dấu hiện biến đổi hiệu suất rõ rệt.

Nếu phát hiện có nước rò rỉ từ bên trong.

Máy nước nóng phải thường xuyên nối với lưới điện chính. Không khuyến cáo sử dụng
phích cắm và ổ cắm.

Máy đun nước sẽ không hoạt động nếu lưu lượng nước không đủ 2.0 lít/phút, vì lúc đó áp
lự c nư ớc không đủ để kích hoạt công tắc lưu lượng.

biết kích thước dây dẫn theo tải điện. Vui lòng tham khảo bảng 1.

Nếu trời có sấm sét, hãy tắt C B  máy nư ớc nóng để bảo vệ máy.

CB chống giật (ELCB) được tích hợp trong máy sẽ tự động ngắt nguồn điện khi dòng rò từ
15mA.

Bộ điều khiển nhiệt sẽ tự động ngắt nguồn cấp nếu phát hiện được có sự tăng bất thường

Máy nước nóng này hoạt động ở lưu lượng nước thấp nhất là 2.0 lít/phút và lưu lượng tối
đa là 6.0 lít /phút. Để nối nước trực tiếp từ bồn, máy đun nước phải đặt thấp hơn bồn chứa
tối thiểu là 1.0 mét.

Lựa chọn vị trí thích hợp trong phòng tắm

Tháo Vít (A) ở dưới đáy thiết bị và nhấc Vỏ phía trước khỏi đáy. Cẩn thận để không làm bể hai
móc đặt ở trên Vỏ phía trước.

Đánh dấu 3 điểm bắt vít của Đế Máy trên tường. Vị trí đặt máy nên cách sàn phòng tắm 1.5m

Đánh dấu 2 điểm bắt vít của Thanh Trượt bên cạnh máy nước nóng. Đỉnh của thanh trượt nên
vị trí ngang bằng với đỉnh của máy nước nóng

Dùng khoan mũi 6mm để khoan 5 lỗ chốt cắm tường, độ sâu 34mm

óng các chốt cắm tường và đặt máy chắc chắn đúng vị trí với 3 vít đi kèm

Tháp nắp khỏi Bệ Đỡ và bắt vít Bệ Đỡ vào các vị trí đã đánh dấu. Gắn nắp trở lại. (Hình 3)
Gắn Giá Đỡ Vòi Sen và Khay Đựng Xà Phòng vào Thanh Trượt.

Lắp Thanh Trượt vào Bệ Đỡ và bắt vít vào các vị trí đã đánh dấu. Gắn nắp trở lại

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO!

Sản phẩm được sản xuất bởi Electrolux rất an toàn nếu chúng được cài đặt, sử dụng và bảo
trì đúng cách theo những hướng dẫn và khuyến cáo của chúng tôi. Luôn tham khảo hướng
dẫn sử dụng nếu có điều gì không chắc chắn. 

Nếu một trong những tình huống sau đây xảy ra, phải lập tức ngắt lưới điện và liên hệ với
Trung Tâm Dịch Vụ Electrolux để được sửa chữa. Đừng bao giờ cố gắng tự sửa chữa thiết bị

Với các model có bơm, chúng tôi rất khuyến cáo nên nối Đường Dẫn Nước vào với bồn
nước, nếu không sẽ có thể hư motor của Bơm.

Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi một người có nghề và tuân thủ các quy định ở
địa phương

THẬN TRỌNG

BẢNG 1 – BẢNG THÔNG SỐ TẢI ĐIỆN

Điện áp
(AC)

Công suất
(kW)

Dòng điện
(A)

CB cho
máy nước
nóng (A)

CB nguồn
cấp (A)

Cáp cách điện Cáp mềm dẻo

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
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*

Hình 3Hình 2
* Optional For AC/DC Pump Model

Vòi sen chịu nóng tứ c thời là một hệ thống đơn,“đường nư ớc ra” chỉ có thể nối với ống
PVC và tay cầm vòi sen đi kèm theo máy. KHÔNG ĐƯ Ợ C  DÙNG  VAN ĐIỀN KHIỂN NÀO LĂP
V ÀO ĐƯ Ờ NG  NƯỚC RA.

Nối Van Khóa và Ống Dẫn Nước vào bằng vòng đệm cao su. Dùng các dụng cụ thích hợp
để siết chặt đường dẫn, cẩn thận để không làm bể đai ốc nhựa .

Nối ống dẫn nước vào Van Khóa (1/2” BSP)

Với Kiểu Máy Dùng Bơm, chúng tôi rất khuyến cáo  nối Đường Dẫn Nước vào với bình chứa nước,
nếu không có thể làm hư hỏng động cơ của bơm.

Bật hệ thống nước để xả hết các bùn đất trong bơm ra ngoài, đồng thời làm đầy bình của
máy nước nóng

BÌNH CHỨA CỦA MÁY NƯỚC NÓNG PHẢI ĐƯỢC LÀM ĐẦY NƯỚC TRƯỚC KHI BẬT NGUỒN ĐIỆN
ĐỂ TRÁNH BỘ PHẬN NUNG NÓNG BỊ HƯ HỎNG DO ĐỐT KHÔ 

Nối Ống PVC và Vòi Sen vào đường thoát của máy, nhớ đặt Vòng Đệm Cao Su.

Móc Vòi Sen vào Bệ Đỡ và điều chỉnh đến vị trí phù hợp với bạn

Kiểm tra không có nước rò rỉ

LỐI NƯỚC VÀO VÀ NƯỚC RA PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT CHÍNH XÁC, NẾU KHÔNG THIẾT BỊ SẼ
KHÔNG HOẠT ĐỘNG

KHÔNG ĐƯỢC TRÉT XI MĂNG VÀO CHỖ NỐI. NẾU CẦN THIẾT, DÙNG DÂY HOẶC BĂNG
KEO DÁN 

Thiết bị phải được NỐI ĐẤT

Nhớ TẮT lưới điện trước khi tiến hành bất cứ công việc liên quan đến điện.

Tham khảo BẢNG 1  để chọn kích thước dây cáp chính xác

Dùng cáp cách điện kép trên 2.5mm2.

Nối dây nguồi từ áp-tô-mát đến bộ ngắt mạch hai cực “ON/OFF”. Các cực của bộ ngắt mạch
cách nhau tối thiểu 3mm, sau đó, nối dây cáp đến hộp đấu dây ở bên trong thiết bị (Hình 4)

t cáp âm tường qua lối vào Mặt Bên ‘A’ bằng cách cắt một lỗ ở giá đỡ dây nguồn bằng
cao su và dẫn dây tới Giá Đỡ Dây Điện ‘B’. (Hình 6)

Nối cáp như sau

NÂU hoặc ĐỎ    -- DÂY NÓNG(L)

XANH LÁ hoặc ĐEN   -- DÂY NGUỘI (N)

XANH DƯƠNG hoặc XANH DƯƠNG/VÀNG -- ĐẤT (      )

tiếp tục “LẮP ĐẶT THIẾT BỊ”

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT VÒI SEN

Vòng đệm
cao su

Vít A

Vít

Nắp

Đầu
lắp đặt

Thanh trượt

Bệ đỡ
vòi sen có thể
điều chỉnh

Khay đựng
xà phòng

Điều chỉnh góc
linh hoạt

LỰA CHỌN
5 KIỂU PHUN 

Ống mềm

Tay cầm

Chốt
cắm tường

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

CẢNH BÁO!

THẬN TRỌNG

Tiếp tục “CÁCH TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG”

QUAN TRỌNG!

CẢNH BÁO!

CẢNH BÁO!

CÁCH TIẾN HÀNH:

LẮP ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN



Khi đóng Nắp Mặt Trước lại, vui lòng lưu ý các điểm sau trong quy trình:

-Đảm bảo vị trí chính xác, bật Nút Điều Khiển Nhiệt Độ qua vị trí OFF như hình A
(Ở Đế Thiết Bị)
-Lắp đặt Nắp Mặt Trước lại , bật Nút Điều Khiển Nhiệt Độ qua vị trí OFF cho
thẳng hàng với vị trí chèn nút như hình B (Ở Nắp Mặt Trước)

**Với các mẫu bơm, quy trình canh tương tự nên được thực hiện cả với “Pump VR Insert”
và “Pump knob”

Vặn lại Vít ‘A’

(*)
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Bật nước và Van Khóa, nước sẽ chảy qua Vòi Sen.

Bật nguồn điện

Bật Núm Điều Chỉnh Nhiệt Độ lên ‘ON’, Đèn Chỉ Thị Màu Đỏ (đun nóng) sẽ sáng, nước nóng
sẽ chảy ra trong vòng vài giây. Núm Điều Chỉnh Nhiệt vặn theo chiều kim đồng hồ càng
nhiều thì nước càng nóng.

Vòi sen có thể không đủ nóng kể cả khi vị trí ‘MAX’ nếu nước đi vào quá lạnh hoặc áp suất
nước quá cao. Trong trường hợp này, bạn phải điều chỉnh Van Khóa giảm dòng vào để đạt
được nhiệt độ mong muốn.

Kiểm tra bộ phận ELCB tích hợp như sau:
- Bấm nút “TEST”, ELCB sẽ ngắt và cắt dòng điện nguồn, tất cả đèn chỉ thị sẽ tắt
- Bấm nút “Reset”, thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trở lại, đèn màu Xanh sẽ sáng
Nếu quy trình ở trên xảy ra như hướng dẫn, ELCB hoạt động trong điều kiện bình thường

Với kiểu máy DPDT
Đèn chỉ thị đất (Earth) sẽ bật sáng nếu nối dây chính xác. Bất kỳ khi nào đèn Earth tắt,
kiểm tra các lỗi sau:

-   Nối Đất Không Chính Xác
-   Đảo ngược DÂY NGUỘI (N) và DÂY NÓNG (L)

Chiều cao và hướng của Vòi Sen có thể điều chỉnh được bằng cách đồng thời quay núm giữ
và kéo Bệ Đỡ Vòi Sen đến vị trí mong muốn

Di chuyển vòi sen đến góc mong muốn. Một cơ cấu bánh cóc trong bệ đỡ sẽ giữ vòi sen ở vị
trí được chọn

Khi không sử dụng thiết bị, chuyển núm điều chỉnh nhiệt sang vị trí “OFF”

Tắt nguồn điện sau khi tắm

Với các Kiểu Máy Bơm:
Bật Núm Điều Khiển Bơm để kiểm tra chức năng của bơm. Nếu vòi sen không đủ nóng, bạn
có thể điều chỉnh tốc độ của bơm có để khi đạt được nhiệt độ mong muốn.
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VR Shaft

OFF

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN

tiếp tục “LẮP ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN”

Bảng phân phối cầu chì
Áp-tô-mát cỡ nhỏ (MCB)

Cáp đôi PVC

Cầu dao đóng ngắt hai cực

Cáp

CẦU CHÌ

Ghi chú:
Tham khảo bảng 1
để biết tải điện và
kích thước đúng
của dây dẫn 

Hình 4 Hình 5

Lối vào mặt bên A

NÂU
hoặc ĐỎ 

DÂY NÓNG(L)

XANH LÁ
hoặc ĐEN 

DÂY NGUỘI (N)

XANH DƯƠNG hoặc
XANH DƯƠNG/VÀNG

ĐẤT

(*) Để đảm bảo lõi dây điện không
chạm mép đồng

Phương pháp điều chỉnh khi lắp nắp phía trước

Định vị
theo cách này

ịnh vịĐ
theo cách này

Định vị
theo cách này

Định vị
theo cách này

Hình A Hình B
Nắp phía trước 

Kiểm tra hoạt động

Hình 6 

Núm
Điều Khiển
Bệ Đỡ

CHUYỂN MẠCH
THAY ĐỔI


