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1 Action:
Tháo vít ra 2 Action:

Nhấc nắp trên

Action:
Đặt máy lên tường
 

3   +   

1.5MĐầu nước vào

Đầu nước ra

dây L

Dây N

dây nối đất

CẢNH BÁO:
Hãy nối đất cho máy!

CẢNH BÁO:
‘ĐẦU NƯỚC RA’ chỉ lắp với dây sen đi kèm theo 
máy. KHÔNG ĐƯỢC LẮP VAN ĐIỀU KHIỂN 
HOẶC CÁC LOẠI VAN KHÓA VỚI ĐẦU NƯỚC RA

Action:
Lắp sản phẩm và bộ phụ kiện đi kèm

Lắp đặt

OperationHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn bảo trì

Chúng tôi đề nghị hàng tháng kiểm tra chức năng chống 
giật ELCB bằng cách bấm nút “ELCB TEST” (khi máy 
vẫn được cấp điện).
Nếu cần khởi động lại màu đỏ (nằm phía dưới bên phải) 
bật xuống, có nghĩa rằng chức năng chống giật ELCB 
hoạt động tốt và phải đẩy cần lên đển khởi động lại.
Nếu cần khởi động màu đỏ này không bật xuống, không 
được sử dụng máy và hãy gọi ngay cho trung tâm bảo 
hành

Thường xuyên rửa lưới lọc. Chúng tôi đề nghị 
rửa lưới lọc 3 tháng một lần (tùy theo điều kiện 
nguồn nước)

BIỂU TƯỢNG ĐUN NÓNG:
Khi đèn sáng, máy đang gia nhiệt

BIỂU TƯỢNG “PUMP”:
Khi đèn sáng, bơm trợ lực được kích hoạt.

HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ/CÔNG SUẤT:
Với máy HAPPY:
Màn hình hiển thị nhiệt độ;
Với máy ENJOY:
Màn hình hiển thị công suất 
(từ mức P01 đến P16).

PHÍM bấm :
Để giảm nhiệt độ cài đặt hoặc 
công suất gia nhiệt.

NÚM BẤM “ELCB TEST”:
Bấm để kiểm tra hoạt động của 
chức năng chống giật ELCB (Khởi 
động lại bằng đẩy cần màu đỏ 
cạnh đường nước vào)

PHÍM +:
Dùng để tăng nhiệt độ cài đặt 
hoặc tăng công suất gia nhiệt.

PHÍM ON/OFF:
Dùng để tắt/mở máy PHÍM “PUMP”:

Để tắt/mở bơm.
(Chỉ với model có bơm)

Sự cố Phương pháp kiểm tra
1)  Kiểm tra nguồn điện gia đình có sự cố hay không.
2)  Kiểm tra bộ phận chống giật ELCB trong máy có kích hoạt hay không. Nếu
cần khởi động lại màu đỏ phía dưới bên phải máy bị hạ xuống, đẩy cần lên để
khởi động lại. Nếu không thể khởi động lại, hãy gọi đến trung tâm bảo hành
1)  Kiểm tra xem máy đã bật chưa, nếu máy chưa bật, màn hiển thị sẽ hiện “
OFF”.
2)  Nếu đèn trên biểu tượng “Heating” sáng, kiểm tra lưu lượng nước nếu quá
nhỏ không kích hoạt máy. Nếu dưới 2L/phút, máy sẽ không hoạt động.
3) Nếu đèn trên biểu tượng “Heating” sáng, kiểm tra lựa chọn công suất làm n
óng quá nhỏ hay không, bấm phím “+” để tăng công suất làm nóng hoặc tăng
nhiệt độ cài đặt.
4)  Nếu đèn trên biểu tượng “Heating” sáng, kiểm tra kỹ nếu lưu lượng nước
quá mạnh.

Nhiệt độ nước ra không đạt
nhiệt độ cài đặt. (Dòng máy

HAPPY)

1) Lưu lượng nước quá lớn, hoặc nhiệt độ nước đầu vào quá thấp. Hãy giảm
lưu lượng nước.

1)  Chắc chắn rằng áp lực nước đủ lớn. (trong trường hợp sử dụng bồn chứa
cấp nước cho máy, đề nghị bồn chứa nên cao từ 5m trở lên tính từ máy đến
bồn với máy không được trang bị bơm trợ lực.
2)  Chắc chắn rằng không bị cặn bẩn chặn dòng nước, bằng cách tháo van
nước để kiểm tra lưới lọc và vệ sinh.
3)  Chắc chắn rằng không có cặn bẩn bịt lỗ của vòi sen tắm.
4)  Chắc chắn rằng không bị chặn hoặc bóp méo tại vị trí nối giữa máy và
nguồn nước cung cấp;
1)  Chắc chắn rằng không có van chặn đã hạn chế lưu lượng trên đường ống
nước cung cấp. (Tất cả các khóa trên đường cung cấp nước phải mở ở mức tối
2)  Chắc chẵn rằng không có cặn bẩn chặn van, bằng cách tháo van để kiểm tra
và vệ sinh lưới lọc

1) Chắc chắn sản phẩm đã được cấp điện và lưu lượng phải từ 1,6L/phút trở lê
n. Lưu lượng quá nhỏ không thể kích hoạt bơm..

Màn hiển thị không sáng

Chỉ có nước lạnh ra hoặc nước không đủ ấm

Lưu lượng nước ra quá nhỏ

1)Kiểm tra tương tự với lỗi “bơm có tiếng kêu to” bên trên.

Bơm có tiếng kêu to(Loại má
y có bơm )

Sự cố và cách khắc phục 

Bơm không mạnh 
(Với máy có bơm)

Bơm không hoạt động
(Với máy có bơm)

thiết bị CB 
bên ngoài
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Cảnh báo!

1, Sản phẩm này phải được lắp đặt, vận hành sử dụng và bảo trì đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để 
    đảm bảo an toàn. Nếu bất cứ điều gì chưa rõ, hãy tham khảo sách hướng dẫn. 
2, Thiết bị phải được nối đất đúng cách. Nếu không nối đất hoặc nối không đúng cách có thể là nguyên nhân 
    gây sốc điện.
3, Nếu bất kỳ hiện tượng nào xảy ra như sau đây, hãy ngắt nguồn điện máy ngay lập tức và liên hệ với trung 
    tâm bảo hành OTTOWA để khắc phục. Không được tự ý cố gắng khắc phục, sửa chữa.
       * Máy nước nóng có tiếng ồn lạ, có mùi khét hoặc khói;
       * Nhiệt độ nước không thể điều chỉnh được;
       * Máy tắm nước nóng có dấu hiệu thay đổi hiệu suất làm việc;
       *  Khi phát hiện có nước rò rỉ từ bên trong máy nước nóng.
4, Khi người sử dụng máy nước nóng là trẻ em, người già, người bệnh hoặc người khuyết tật, cần phải có 
    người giám sát và kiểm tra nhiệt độ nước nóng bằng tay trong suốt quá trình sử dụng. Người dùng cần phải 
    kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng.
5, Khi xảy ra sấm sét, nên ngắt nguồn điện cấp vào máy trước để bảo vệ máy tránh hư hại do sép đánh.
6, Các chi tiết bằng kim loại của thiết bị và phụ trợ trong phòng phải được tiếp đất hiệu quả, phải chắc chắn 
    rằng máy nước nóng được lắp đặt phù hợp với quy định của địa phương và đảm bảo được nối đất phù hợp 
   để chức năng chống giật ELCB hoạt đông tốt
7, Đầu sen tắm phải được tẩy cặn bám đúng cách.
8, Không được bật máy nếu phát hiện nước bị đóng băng.
9, Không được lắp van điều khiển, van khóa ở đầu nước ra.
10, Người sử dụng phải kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trước khi tắm.
11, Trước khi tiến hành sửa chữa cần phải ngắt CB để ngắt tất cả các cực trên hệ thống dây dẫn cố định.
  

Danh sách đóng gói:
1, Máy nước nóng tức thời: 1 chiếc;
2, Bộ phụ kiện vòi sen: 1 bộ;
3, Van nước: 1chiếc;
4, Sách hướng dẫn và phiếu bảo hành: 1chiếc;
5, Bộ ốc vít lắp đặt: 1 Bộ.

Thông tin cơ bản

Kiểu máy

TE45P01 4.5 kw 220/50Hz 10~400 kpa

TE4501 4.5 kw 220/50Hz 25~400 kpa

TH45P01 4.5 kw 220/50Hz 10~400 kpa

TH4501 4.5 kw 220/50Hz 25~400 kpa

với bơm

với bơm

không bơm

không bơm

ENJOIY

HAPPY

Số máy Công suất Điện áp Bơm trợ lực Áp suất 
làm việc

MODEL: 
TE4501  ENJOY

TE45P01    ENJOY PUMP
TH4501  HAPPY

TH45P01  HAPPY PUMP


