
การใชงาน CUBE 5E(TZ)

ที่ชองตัวเลขคา

“SET TEMP.” จะ

อาน “REAL TEMP.”
สวางเปนสีขาว

สวางเปนสีขาว สวางเปนสีเขียว

สวางเปนสีขาว

สัญญาณไฟแสดงผล เมื่อเครื่องเกิดสัญญาณ ERROR

1.
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3.

4.

ขั้นตอนการ RESET ERROR “E6”

1.

2.

ชองตัวเลขแสดง “E1” , “E2” และ “E3” เครื่องตรวจสอบระบบฟงกชันการตอสาย L , N และสายดินผิดปกติ

• ถาตัวเลขแสดง “E1” พรอมเสียงแจงเตือน 3 ครั้ง เครื่องจะกลับมาทำงานปกติ

  1.1 ตอสายไฟเขาเครื่อง L , N ถูกตองแตไมตอสายดิน

  1.2 ตอสายไฟเขาเครื่อง L , N สลับกันแตไมตอสายดิน

• ถาตัวเลขแสดง “E2” พรอมเสียงแจงเตือน 3 ครั้ง คือตอสายไฟเขาเครื่อง L , N สลับกันและตอสายดิน เครื่องจะกลับ

  มาทำงานปกติ

• ถาตัวเลขแสดง “E3” พรอมเสียงแจงเตือน 3 ครั้ง เครื่องไมทำงาน ตอสายไฟเขาเครื่อง L , N และสายดินถูกตอง

  แตมีไฟรั่วหรือไฟยอนมาที่สายดิน

ชองตัวเลขแสดง “E4” เครื่องตรวจจับอุณหภูมิไมได อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ (Thermistor) ชำรุดเสียหายหรือช็อต

ชองตัวเลขแสดง “E5” อาการที่ผิดปกติ น้ำในหมอตมมีอุณหภูมิสูงเกินไปและเครื่องแสดงการทำงาน

ชองตัวเลขแสดง “E6” อาการที่ผิดปกติ น้ำในหมอตมมีอุณหภูมิสูงเกินไปและเครื่องไมทำงาน

ดันกาน ELCB ข้ึนไฟท่ีตำแหนงชองตัวเลขคาจะว่ิง 00-11-22 จนถึง 99 ขณะท่ีตัวเลขว่ิงอยู ใหทำตามข้ันตอนท่ี 2 ทันที

กดปุม       คางไว รอจนกวาชองตัวเลขแสดง “E6” หายไป หลังจากน้ันใหกดปุม       เคร่ืองก็ใชงานไดตามปกติ  

ขั้นตอนการใชงาน สำหรับรุน CUBE 5E(TZ)
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เม่ือไฟฟาเขาเคร่ือง สัญญาณไฟ LED ท่ีตำแหนง       สวางสีขาวกระพริบตลอดเวลาและไฟตำแหนง ELCB สวางติดเปนสีเขียว

เปดวาลวน้ำเขาเครื่อง

สัมผัสปุม       เครื่องจะมีเสียงดังติ๊ด 1 ครั้ง โดยจะมีการแสดงสัญญาณไฟตำแหนงตางๆ

ดังสัญลักษณดานลางดังนี้ (เครื่องพรอมทำงาน)

จากนั้นไฟที่ตำแหนง       จะสวางเปนสีขาว เพื่อแสดง “การไหลของน้ำที่เขามายังเครื่อง”

เมื่อตองการปรับเพิ่มอุณหภูมิที่ตองการเพียงสัมผัส       (ปรับเพิ่มไดสูงสุด 48°C)

และเมื่อตองการปรับลดอุณหภูมิที่ตองการเพียงสัมผัส       (ปรับลดไดต่ำสุด 32°C)

ถาปดวาลวน้ำเขามายังเครื่องแลว แถบหลอด LED จะดับลง หรือถาปดวาลวน้ำเขามายังเครื่องแลวเกิน 30 นาที

ไฟที่ตำแหนงตางๆจะดับหมดเหลือเพียงตำแหนง       สวางเปนสีขาว และไฟตำแหนง ELCB จะสวางเปนสีเขียว

เมื่อตองการปดเครื่องเพียงสัมผัสปุม       จะมีเสียงดังตี๊ด (จำนวน 1 ครั้ง) เครื่องจะหยุดทำงาน โดยไฟที่ตำแหนงตางๆ

จะดับหมดเหลือเพียงตำแหนง       สวางสีขาวกระพริบตลอดเวลา และไฟตำแหนง ELCB จะสวางเปนสีเขียว 
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เครื่องทำน้ำอุนไฟฟา รุน CUBE 5E(TZ)
ขอมูลเฉพาะรุนที่แตกตางจากคูมือเลมนี้

- ไฟสัญญาณ           SEVEN SEGMENT LED DISPLAY
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