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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LẮP ĐẶT



Sơ đồ tính năng

Vệ sinh mông

Chuyển động 
   làm sạch Vệ sinh phụ nữ

Tự động khử mùi

Tự vệ sinh đầu
    vòi phun

Nắp đóng êm

Vệ sinh mát xa
  mạnh - nhẹ

Sưởi ấm nắp ngồi



Đèn hiển thị chức năng

Nút nhấn đa chức năng

Miệng phun sửa  

Nắp đóng êm

Cảm ứng cơ thể

Đèn led dẫn đường

Vòng xoáy xả nước

Áp lực nước lớn

Phạm vi áp lực nước lớn từ 0.15-0.7 MPA
lực xả mạnh, tiết kiệm nước tối ưu 2.8/4.1 L

An toàn tối đa

Nắp bệt thông minh, phong chống nhiệt độ
quá cao hoặc quá thấp.

Nắp bệt chống lửa bằng chất liệu cao cấp
VO nhập khẩu.

Nút báo rò điện

Đảm bảo an toàn tuyệt đối, khi hở điện có
hệ thống tự động ngắt.

IPX cấp 4 chống thấm nước tối ưu.

Xả xoáy cực sạch
Áp dụng công nghệ xả xoáy tiên tiến, quét
sạch mọi vết bẩn, hiệu quả tối ưu vượt trội.



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

...

Mode: CT-400
Bệt điện tử thông minh
Kích thước 690*400*500
Làm sạch thông minh

THÔNG SỐ CƠ BẢN
- Điện áp sử dụng: AC220v - 50Hz
- Công suất: 1100w
- Rơ le chống rò điện: 10mA
- Áp lực nước: 0.15MPa - 0.7MPa
- Độ dài dây nguồn: 1.2m
- Trọng lượng: 45kg

Mode: CT-401B
Bệt điện tử thông minh
Kích thước 620*400*530
Làm sạch thông minh

THÔNG SỐ CƠ BẢN
- Điện áp sử dụng: AC220v - 50Hz
- Công suất: 1100w
- Rơ le chống rò điện: 10mA
- Áp lực nước: 0.15MPa - 0.7MPa
- Độ dài dây nguồn: 1.2m
- Trọng lượng: 45kg

THÔNG SỐ SẢN PHẨM



Đặc tính và ưu điểm của sản phẩm

1. Xả nước tiết kiệm hơn so với các loại bệt tiết kiệm khác.
2. Tính năng xả sạch vượt trội, thiết kế đường nước đặc biệt phạm vi áp lực nước lớn từ 0.15 – 0.7Mpa.
3. Lưu lượng nước xả ổn định, điều chỉnh lưu lượng nước thông minh không chịu ảnh hưởng áp lực
     nước bên ngoài, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng.
4. Chế độ làm nóng nhanh nhiệt độ nước rửa, đảm bảo nhiệt độ nước luôn ổn định khi rửa vệ sinh 
     trong một thời gian dài.
5. Khi mất điện có pin dự phòng, có thể thực hiện tính năng xả nước bồn cầu
6. An toàn đáng tin, phần mềm phần cứng thiết kế bảo vệ nhiều lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối
7. Nắp bệt có tính năng thông minh bảo vệ chống bỏng nhiệt, tránh việc bỏng da người dùng 
     khi sử dụng trong thời gian dài.

Mô tả chức năng
3.8L nước rửa: Ấn phím xả nước trên điều khiển hoặc ấn phím xả nước trên bảng điều khiển cạnh bên
                             bệt điện tử mỗi lần sẽ phun ra 3.8L nước 
Làm sạch thông minh: Sau khi sử dụng bồn cầu xong, nếu người dùng quên ấn phím xả rửa bệt, sau 5 giây khi 
                                             người dùng rời bồn cầu, bệt điện tử sẽ tự động xả nước 1 lần, vệ sinh bệt sứ.
Lực chuyển động xoáy : Trong quá trình xả rửa hình thành lượng nước chuyển động xoáy
Xả xoáy cực sạch: Hình thành lượng nước chuyển động xoáy cộng thêm lượng nước từ phun ra hình thành một lực
                                   hút cực lớn giúp làm sạch toàn bộ phần sứ bên trong bồn cầu
Công nghệ làm sạch thông minh : bệt điện tử có khả năng tự động làm sạch miệng phun rửa sau mỗi lần sử dụng
Rửa sau (rửa hậu môn) ấn phím “ rửa sau” trên điều khiển hoặc trên bảng điều khiển cạnh bên để bật tính năng rửa sau
Rửa trước (rửa phụ nữ) ấn phím “ rửa trước” trên điều khiển hoặc trên bảng điều khiển cạnh bên để bật tính năng rửa trước
Hộ lý vệ sinh : Trong quá trình rửa phụ nữ, có thể thêm tính năng mát xa giúp việc vệ sinh đạt hiệu quả tốt hơn.
Làm sạch nhẹ nhàng, êm ái: Trong quá trình sử dụng tính năng rửa trước hoặc trửa sau đều có thể thêm tính năng rửa mát xa.
Gió ấm sấy khô : Sau khi rửa vệ sinh có thể ấn phím “sấy khô” trên điều khiển để sử dụng  tính năng gió ấm sấy khô.
Bảo đảm nhiệt độ nắp bệt : nắp bệt có thể giữ nhiệt độ ổn định và có thể cài đặt để chọn mức phù hợp nhất với người dùng.
Tự động ngăn mùi: Khi sử dụng, bệt điện tử tự động ngăn mùi lạ.
Tự động tiết kiệm điện và tiết kiệm theo giờ : Bệt điện tử có tính năng tiết kiệm điện thông minh
            Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bệt sẽ tự động chạy ở chế độ tiết kiệm điện năng, khi sử dụng lại 
             không cần thao tác gì bệt sẽ tự động trở về chế độ bình thường.
Điều khiển không dây : Bệt điện tử có kèm điều khiển hồng ngoại với đầy đủ các tính năng.
Ánh đèn dịu mắt: Khi sử dụng đèn, ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác tinh tế.



Những lưu ý khi sử dụng
A. Không sử dụng ổ cắm điện chia có nhiều lỗ 
     Sử dụng ổ cắm địa chia nhiều lỗ khi xảy ra hiện tượng quá tải 
     có thể dẫn tới hỏa hoạn.
B. Dây điện nguồn và sản phẩm không được có bất kỳ hư hỏng
    Không được kéo, xoắn, gấp khúc, cắt rách, gia công, gia nhiệt,
    đặt vật nặng ở trên, kẹp đồ giữa phần sứ của bệt và nắp bệt
C. Không được sử dụng nguồn cấp nước khác ngoài nước máy
     Nó có thể gây ra các triệu chứng bao gồm kích ứng da
D. Không sử dụng nguồn điện ngoài 220V
E. Không cho tay hoặc đồ vật vào trong miệng gió thổi sấy
    Không cho tay hoặc để đồ vật, quần áo lên miệng gió thối vì
    có thể sẽ gây bỏng, giật điện hoặc cháy
F. Tránh bỏng nhiệt độ
   - Khi ngồi sử dụng bệt trong một thời gian dài, điều chỉnh  nhiệt độ
    nắp bệt ngồi ở “nhiệt độ thấp” hoặc “ tắt”
   - Khi sản phẩm đang xảy ra sự cố không nên tiếp tục sử dụng
   - Khi xảy ra sự cố nếu tiếp tục sử dụng có thể gây ra hỏa hoạn, 
    điện giật hoặc ngập nước trong phòng
   - Khi thấy có hiện tượng rò nước, hãy đóng van góc ngừng việc cấp nước.
G. Những đối tượng sau khi sử dụng bệt điện tử, những người xung quanh
     giúp đỡ chỉnh nhiệt độ ở mức thấp hoặc tắt và chỉnh tắt tính nắng sấy khô
   1. Trẻ nhỏ, người già hoặc những người không biết cách sử dụng
   2. Người bệnh, những người bị hạn chế hoặc không có khả năng điều chỉnh
       sản phẩm
   3. Những người đang sử dụng thuốc ngủ , thuốc an thần hoặc thuốc cảm cúm
   4. Những người say rượu, mệt mỏi, dễ ngủ gật
   5. Những người da nhạy cảm

H. Chú ý rò nước và sự cố
   Khi sản phẩm xảy ra sự cố sau vui lòng ngưng sử dụng
   1 . Phụ kiện ống hoặc ống bị rò nước
   2. Sản phẩm bị nứt hoặc hỏng
   3. Sản phẩm nóng bất thường
   4. Có tiếng kêu lạ hoặc mùi lạ
   5. Sản phẩm bốc khói
   -  Nếu khi xảy ra sự cố vẫn cố sử dụng sản phẩm có thẻ gây ra hỏa hoạn
       giật điện hoặc ngập nước  trong phòng.
   - Khi mở van góc không tháo lưới lọc và van góc ra. Nếu tháo linh kiện 
      trên sẽ làm nước bị phun ra.
I. Những chú ý khi sử dụng
   - Tránh nước tiểu bắn lên sản phẩm hoặc miệng vòi phun, vì việc này 
      có thể dẫn tới sản phẩm gặp sự cố
   - Không nằm lên nắp bồn cầu
   - Không thêm đệm zoăng hay bất kỳ vật gì trên nắp bồn cầu
   - Không sử dụng vải khô hoặc giấy ráp để vệ sinh bồn cầu, nắp bệt
   - Không để nắp bệt trẻ em lên khi sử dụng
   - Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, không được vứt mẩu thuốc lá hoặc 
      những vật dễ cháy vào trong bệt điện tử
   - Sản phẩm để trực tiếp dưới mặt trời có thể làm bệt và nắp bệt bị mài mòn 
      và trầy xước tính năng sử dụng bị sai hỏng.
   - Có thể làm sản phẩm trầy xước
   - Có  thể làm tính năng rửa sạch không sử dụng được
   - Có thể làm sản phẩm bị đổi màu , nhiệt độ nắp bệt không đều.



GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN Ở CẠNH BÊN

Xả nước: ấn nút “Flush”là chế độ xả nước mạnh. 
Giữ nút “ xả nước” trong 3 giây, là xả nước tiết kiệm.
Rửa phụ nữ (Flush) : cần có người ngồi trên bệt, ấn nút “�ush” chế độ mới hoạt động.
Ấn nút này để chỉnh mức độ lưu lượng, mức độ nhiệt độ nước, mức độ áp lực nước rửa 
phụ nữ (mức độ lưu lượng, nhiệt độ nước, áp lực nước có thể chỉnh bằng điều khiển)
Rửa hậu môn (Rear) :cần có người ngồi trên bệt, ấn nút “ rear ” chế độ mới hoạt động.
Ấn nút này để chỉnh mức độ lưu lượng, mức độ nhiệt độ nước, mức độ áp lực nước rửa 
hậu môn (mức độ lưu lượng, nhiệt độ nước, áp lực nước có thể chỉnh bằng điều khiển)
Đèn led : ấn đồng thời nút “Front” + “Rear” để mở/ tắt đèn.
Stop:
1.Ấn nút “stop” để dừng mọi tính năng đang sử dụng.
2.Nếu nắp bệt không sử dụng bất cứ tính năng gì khi ấn nút “ stop” sẽ tắt hoặc khởi động 
   điện nguồn của nắp bệt.
3.Giữ nút”stop” trong 3 giây có thể tắt/ bật âm thanh cảnh báo của bệt.
Hướng dẫn tình huống cắt điện
Trong bệt điện tử có sẵn pin dự phòng, trong trường hợp bệt điện tử bị cắt điện, các tính
nắng và điều khiển không sử dụng được, nhưng nút xả nước vẫn sử dụng bình thường.

Giới thiệu đèn hiển thị (căn cứ theo từng model)

Có 7 đèn hiển thị, lần lượt là : đèn nguồn điện, đèn led, nhiệt độ nắp bệt, nhiệt độ nước
nhiệt độ gió, xả nước, khử mùi
Đèn nguồn điện : khi có điện vào đèn sẽ sáng, ngắt điện đèn sẽ tắt
Đèn led : tính năng đèn led sẽ sáng khi bật máy
Nhiệt độ nắp bệt : khi chỉnh tới chế độ nhiệt độ nắp bệt đèn sẽ sáng, khi cài đặt nhiệt độ 
       nắp bằng nhiệt độ phòng (tức không bật chế độ làm ấm) đèn hiển thị sẽ không sáng
Nhiệt độ nước : khi chỉnh tới chế độ nhiệt độ nước đèn sẽ sáng, khi cài đặt nhiệt độ nước
       bằng nhiệt độ phòng (tức không bật chế độ làm ấm) đèn hiển thị sẽ không sáng
Nhiệt độ gió : khi chỉnh tới chế độ nhiệt độ gió đèn sẽ sáng, khi cài đặt nhiệt độ gió bằng
       nhiệt độ phòng (tức không bật chế độ làm ấm) đèn hiển thị sẽ không sáng
Xả nước: trong quá trình xả nước đèn báo xả nước sẽ sáng, ngoài ra đèn báo sẽ không sáng
Khử mùi : Khi chạy khử mùi đèn khử mùi sẽ sáng, ngoài ra đèn báo khử mùi sẽ không sáng

TÍNH NĂNG MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Đèn nguồn Nhiệt độ phòng Mức nhiệt độ nước rửa

Tiết kiệm năng lượng Nhiệt độ nắp bệt Nhiệt độ gió sấy

Rear Front

Stop

Massage Flushing

Dryer

Deodorization

Water Temp Seat temp

AutoLaxactive

GIỚI THIỆU ĐIỀU KHIỂN (Căn cứ theo từng model)

A: Rửa trước( rửa phụ nữ): khi có người ngồi trên bệt, ấn nút “ Front” 1 lần bật chế độ rửa trước.
     Ấn lần thứ 2 bật tính năng “rửa trước + miệng phun rửa xoay “. Ấn lần thứ 3 bỏ chế độ miệng
     phun rửa xoay, và tiếp tục sử dụng chế độ rửa trước.
B : Rửa sau (rửa hậu môn)  : khi có người ngồi trên bệt, , ấn nút
      “ rear ” 1 lần bật chế độ rửa sau. 
      Ấn lần thứ 2 bật tính năng “rửa sau + miệng phun rửa xoay “. 
      Ấn lần thứ 3 bỏ chế độ miệng phun
      rửa xoay, và tiếp tục sử dụng chế độ rửa sau.
C : Mát xa : Người dùng khi đang sử dụng tính năng xả nước, ấn nút  
      “massage” để bật tính năng rửa mát xa
D : Xả nước: Ấn nút “Flushing ” một lần tiến hành xả mạnh, Giữ nút xả
      nước trong 3 giây để xả nước tiết kiệm
E : Sấy khô : ngồi trên bệt, ấn nút “ Dryer” để bật chế độ sấy khô, 
      nhiệt độ của gió sẽ căn cứ theo nhiệt độ cài đặt trên điều khiển
F: Nhiệt độ nước : Có thể điều chỉnh 4 mức độ nhiệt
G : Nhiệt độ  gió : Có thể điều chỉnh 4 mức độ nhiệt
H : Nhiệt độ  gió : Có thể điều chỉnh 4 mức độ nhiệt
I : Điều chỉnh áp lực nước: Ấn nút “-” hoặc “+” để điều chỉnh 3 mức độ
J : Hỗ trợ táo bón : tham khảo “tính năng hỗ trợ táo bón” trang 15
K : Tính năng 1 liệu trình “ tham khảo tính năng 1 liệu trình” trang 15
L : Điều chỉnh vị trí vòi phun: ấn phím “+” “-“ để điều chỉnh vòi phun 
M : Ấn đồng thời phím “ Rear ” + “Front” để tắt hoặc bật
      đèn led tự động
N : Stop : Ấn nhẹ phím stop để dừng các tính năng rửa vệ sinh, 
      sấy khô, hỗ trợ táo bón đang sử dụng. Giữ phím stop ấn trên 3 giây
      để tắt âm thanh báo của bệt

Lưu ý : Khi sử dụng bất kỳ tính năng nào của điều khiển đèn hiển thị 
             của nhiệt độ nước, nhiệt độ nắp bệt, nhiệt độ gió, áp lực nước, 
             vị trí vòi phun sẽ sáng tương ứng với mức độ to nhỏ của nhiệt 
             độ, nếu không có bất kỳ thao tác tất cả đèn hiển thị sẽ tắt sau 
             5 giây.



Cách sử dụng

Những việc chuẩn bị trước khi sử dụng
- Kiểm tra ổ cắm điện nguồn đã cắm chưa
- Mở van góc

Hướng dẫn sử dụng chuẩn

A. Ngồi trên bệt
     Sensor cảm ứng sẽ bật khi có người ngồi xuống nắp bệt và 
     các tính năng sẽ ở chế độ sẵn sàng sử dụng (tính năng ngăn
     mùi sẽ được bật khi người dùng ngồi xuống và tính năng này
     sẽ dừng nếu người dùng sử dụng tính năng rửa, sấy khô, xả ...)
B. Cách chọn phương thức rửa vệ sinh
     Phương thức 1: Ấn "REAR" hoặc " FRONT" trên bảng điều khiển 
     cạnh bên để sử dụng lần lượt nhiệt độ nước, lưu lượng nước, 
     áp lực nước ở mức độ trung bình đã cài đặt mặc định trong 
     tính năng rửa sau và rửa trước.
     Phương thức 2: Ấn "REAR" hoặc " FRONT" trên điều khiển để 
     sử dụng lần lượt tính năng rửa sau và rửa trước. Khi ấn thêm 
     nút " MASSAGE" để sử dụng lần lượt tính năng rửa sau mát 
     xa và rửa trước mát xa.
C. Tính năng xả nước
     Kể cả khi không có người ngồi trên bệt ấn " FLUSH" trên 
     điều khiển thì sẽ bệt sẽ xả mạnh toàn bộ nước. Nếu ấn giữ 
     trong 3 giây là bật tính năng xả  tiết kiệm ½. 5 giây sau khi 
     rời bệt nếu người dùng chưa ấn " FLUSH" thì bệt thông minh 
    sẽ tự động xả nước
D. Tính năng sấy khô
      Khi người dùng ngồi xuống nắp bệt, ấn " Drying" để bật tính 
      năng sấy khô, ấn "WINDTEMP" để điều chỉnh nhiệt độ sấy khô 
      theo ý thích (thời gian sấy khô là 8 phút sau đó máy sẽ tự động
     dừng sấy khô)
 

E. Khi người dùng ngồi xuống nắp bệt nhiệt độ nước, 
     nhiệt độ nắp bệt, áp lực nước và vị trí ống phun rửa
     có thể sử dụng cùng lúc với chế độ rửa sạch. Có thể
     thông qua phím tính năng nhiệt độ nước, áp lực 
     nước điều chỉnh nhiệt độ nước và áp lực nước khi đang
     rửa vệ sinh. Người dùng cũng có thể điều chỉnh vị trí
     ống phun rửa bằng cách ấn "+" "-" để điều chỉnh vị trí
     miệng phun rửa phù hợp. Ấn " SEATTEMP" để điều 
     chỉnh nhiệt độ nắp bệt phù hợp mình (Chi tiết xem 
     thêm hướng dẫn sử dụng điều khiển).
F. Bệt thông minh sẽ tự động vệ sinh miệng phun rửa 
     trong 3 giây và ngăn mùi trong 30 giây sau khi người 
     dùng rời bệt.
G. Tiết kiệm điện năng
     Nếu người dùng không sử dụng bệt trong 24h thì nắp
     bệt sẽ ở chế độ nghỉ tiết kiệm tiêu thụ điện năng là 0. 
     Ấn "REAR" + " FLUSH" để bật hoặc tắt chế độ tiết 
     kiệm điện
H. Hướng dẫn tính năng đặc biệt
    1. Tính năng hỗ trợ táo bón
        Khi ngồi xuống nắp bệt, ấn "PURGATIVE EFFECTS" trên
        điều khiển vòi rửa hậu môn sẽ phun nước đã được cài 
        đặt nhiệt độ và áp lực nước mạnh nhất trong 5 phút. 
       Ấn lần nữa để tắt tính năng này (có âm thanh báo). 
       Tất cả các tính năng khác có thể sử dụng bình thường.
    2. Tính năng một liệu trình
         Khi ngồi xuống nắp bệt, ấn “ ONE-KEY” bệt sẽ phun
         nước trong vòng 2 phút theo nhiệt độ, vị trí vòi phun
         và áp lực nước đã cài đặt rồi sấy khô trong 2 phút. 
         Ấn nút " ONE KEY" lần nữa để tắt tính năng này (có âm 
        thanh báo). Tất cả các tính năng khác có thể sử dụng 
        bình thường. (Khi đổi sang chế độ rửa vệ sinh, bệt sẽ 
        tiếp tục chế độ rửa trong 2 phút).



VỆ SINH BẢO DƯỠNG

A. Vệ sinh bảo dưỡng hàng ngày

     - Nên vệ sinh hàng ngày bằng vải mềm ráo nước, để đảm
        bảo độ sáng bóng như mới.
     - Khi vệ sinh, cần rút ổ cắm điện ra,( trừ khi sử dụng chức
        năng tự vệ sinh) 
     - Khi nguồn điện đang bật, ấn nút "stop" + "Flush" trên 
       điều khiển hoặc nút "stop" + "Flush" trên bảng điều khiển
       cạnh bên, miệng vòi phun thò ra mà chế độ làm nóng
       không hoạt động lúc đó cần tiến hành vệ sinh đầu vòi
       phun hoặc thay đầu vòi phun.

B.Những điều cần lưu ý 
  
1. Sản phẩm được sản xuất từ  nhựa, do vậy không sử dụng
     khan khô để lau chùi có thể dẫn đến làm xước bề mặt.
2. Các chức năng của bệ bệt đều sử dung điện, cần chú ý 
     không để nước rơi vào bên trong sản phẩm.
3. Cần lau chùi sạch sẽ, không để chất tẩy rửa lưu lại trên thân
     bệ và giữa các khe cắm của nắp điện tử .
4. Bộ cảm ứng của bề mặt nắp bệt phải luôn sạch sẽ, nếu 
     như có bụi bẩn, có thể dẫn đến các chức năng khác không
     thể khởi động bình thường. Nếu cảm biến trên nắp bệt 
     quá bẩn cần tăng cường vệ sinh. Khi vệ sinh hãy dùng 
     khăn mềm có hóa chất trung tính thường dùng trong nhà
     bếp để vệ sinh, sau đó lau sạch lại với nước.

Xin lưu ý !  Khi sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung dịch vệ sinh phần
                      bên trong bệ cố gắng  trong vòng 03 phút rửa lại sạch
                      sẽ, bệ ngồi, nắp bệ .
 

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT
Cần đọc kỹ các hướng dẫn chi tiết để nắm rõ trình tự lắp đặt, Hãy
tuân thủ theo hướng dẫn để tránh việc lắp đặt sai dẫn tới những
tổn thất không đáng có. Ngoài ra cần đọc kỹ các hướng dẫn thao
tác và chỉ dẫn an toàn.
Tất cả thông tin trong sách này đều căn cứ trên các sản phẩm mới
nhất tại thời điểm in. Công ty có quyền thay đổi thông tin tính 
năng sản phẩm, đóng gói, các thông tin đã cung cấp mà  không 
cần thông báo thêm.
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
1. Sản phẩm này cần lắp đặt ở nơi có đường nước và đường điện.
2. Nếu xảy ra dò điện, phải rút nguồn điện ra để phòng giật điện.
HƯỚNG DẪN NỐI TIẾP ĐẤT
Sản phẩm này cần được nối tiếp đất. Khi ngắt nguồn điện, tiếp đất
có thể ngăn không cho dòng điện chạy qua, từ đó làm giảm bớt 
nguy cơ bị giật điện.
Sản phẩm có trang bị ổ cắm dây tiếp đất, ổ cắm cần lắp đặt cắm
chính xác vào nguồn. Nếu như chưa nắm rõ cách hướng dẫn 
nối tiếp đất, hoặc là còn lo ngại sản phẩm đã nối tiếp đất chính
xác hay chưa, thì cần  đối chiếu kiểm tra với kỹ sư điện hoặc 
nhân viên sửa chữa. Sản phẩm này được trang bị dây nguồn và
ổ cắm, để phù hợp kết nối với đường điện có hệ thống tiếp đất.
Sản phẩm này không được thay đổi ổ cắm. Nếu như ổ cắm và 
đầu ổ cắm không khớp, cần phải có kỹ sư điện có kinh nghiệm 
về chất lượng đến lắp đặt cho phù hợp.
NGUY HIỂM: Trước khi thao tác công việc cần phải ngắt nguồn điện.
NGUY HIỂM: Sản phẩm chỉ được phép kết nối với ổ cắm nối đất
                          đúng cách, nguồn điện phải là 220-240V, 50Hz.
CHÚ Ý: Thiết bị bệ bệt điện tử này trọng lượng khoảng 55kg, khi 
              nâng lên cần phải 02 người, phải có dây nâng phù hợp.
CHÚ Ý: Khi nhiệt độ ở 0 độ C, có khả năng làm nứt vỡ đường nước 
              dẫn đến rò ri.
Chú ý: Tuân thủ các yêu cầu về nhiệt độ nước cũng như nguồn 
             điện, kiểm tra chi tiết bệ bệt không có các vết nứt vỡ.



CÔNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CÀN ĐỂ LẮP ĐẶT (không giới hạn loại sản phẩm)
Cờ lê 300mm, dao cắt, thước cuộn, kéo, khoan điện, keo 
và súng bắn keo, băng tan, cưa tay.

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT (căn cứ theo từng mã loại)
Trước khi lắp đặt cần kiểm tra đầy đủ phụ phụ kiện gồm. 
01 ống mềm G3/4
01 cái van góc
01 cái giá cài điều khiển
01 cái điều khiển
03 viên pin số 7
01 cái zoang

Cờ lê                                Dao cắt                                  Kéo                                         Thước

Khoan điện                              Băng tan                          Súng bắn keo                         Cưa tay

Ống mềm G3/4                          Van góc                                Zoăng đế bệt

Ống lở 6x30 (2 cái)                    Vít 4.5x29 (2 cái)     

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT
Chú ý: kiểm tra đầu vòi nước và đầu cắm nguồn điện. đảm bảo 
tất cả việc lắp đặt tuân thủ phù hợp với quy định và tiêu chuẩn.
Chú ý”
         • Tuân thủ quy định về kiến trúc và thiết kế đường nước.
         • Khóa van nước trước.
         • Cần đảm bảo kích thước chính xác của vòi nước, kích thước 
            khoảng cách của thiết bị này là 30S/400mm.
         • Kiểm tra thiết bị bệ bệt có hiện tượng hư hỏng hay không.
         • Để lắp đặt được , cần tham khảo kích thước vị trí lắp đặt.

CẢNH BÁO, CẨN THẬN ĐỀ PHÒNG GƯƠNG KÍNH CỦA THIẾT BỊ LÀM 
BỊ THƯƠNG, CẦN XỬ LÝ KỸ CÁC GÓC CẠNH GỜ CỦA THIẾT BỊ.

Khoảng cách ổ cắm điện 
cách mặt đất trên 12cm

Cách mặt tường không nhỏ hơn 

   30/40 (cm) tùy từng model

Zoăng đế mặt đất

Đầu cấp vào của
bệt (ren trong G 1/2)

Nguồn có dây 
    tiếp đất

Khoảng cách giữa ổ cắm và nguồn 

nước không nhỏ hơn 46cm



Quan trọng! Không lắp bất cứ vật gì phía sau bệt để tránh cản
trở việc nắp bệt khi mở. Tất cả các đồ trang trí cần cao từ 
110cm tính từ dưới đất trở lên, dây nguồn dài khoảng 120cm.
Bắt buộc sử dụng ống nước miệng G1/2, nếu không phải dùng 
ống nối đổi đầu.

QUAN TRỌNG! KHI LẮP ĐẶT ỐNG CẤP NƯỚC, CẦN LẮP NỐI 
ĐOẠN BỆ BỆT, SAU ĐÓ LẮP ĐẾN ĐOẠN NỐI ỐNG NƯỚC.

Chú ý: Tất cả các ống mềm dẫn nước của thiết bị này cần dài 
75cm, cần sử dụng các ống mềm chuyên dụng đi kèm thiết bị.

LẮP ĐẶT TỔ HỢP VAN GÓC VÀ BỘ LỌC

1. Trên tường cần chuẩn bị ống nước, lắp van góc bộ lọc trước.
2. Lắp nối văn góc bộ lọc với ống nước.
3. Vệ sinh loại bỏ sạch các bụi bẩn tạp chất, xử lý tốt bề mặt.

LẮP ĐẶT ZOĂNG

Cẩn thận đặt bệt vào vị trí định sẵn, đảm bảo khi lắp bệt vào vị 
trí không bị vướng dây cấp nước và dây điện. Nối dây cấp nước
vào bệt.

Lắp đặt giá đỡ điều khiển

1. Lấy giá đỡ trong hộp ra.

2. Dán miếng dinh sau lưng giá đỡ.
   
3. Dùng khoan tay khoan 2 lỗ 6mm ở vị trí thích hợp trên 
     tường cho vào đó 2 nở nhựa sau đó cho giá đỡ điều khiển 
     bắt 2 vít vào cố định đóng nắp che nút. Cuối cùng lắp 3 pin 
     vào điều khiển.

Chú ý : Có khả năng xảy ra hư hỏng. Nếu lắp đặt không đúng, 
               khi áp lực nước mạnh, dễ dẫn tới ống cấp nước bị rơi 
               gây ra tình trạng ngập nước.

Quan trọng! Hãy đảm bảo dây cấp nước kết nối đúng với đầu
                         nước vào của bệt.
Mở van góc.

Kết nối điện nguồn.

Khởi động bệt điện tử.

Kiểm tra sau lắp đặt.

Ấn xả toàn bộ hoặc xả tiết kiệm 1/2 trên điều khiển để 
kiểm tra xả nước của bệt có hoạt động bình thường không
Bóc lớp màng nilong trên bệt điện tử và điều khiển. Trát 
kín lại phần đế bệt bằng keo. Xả nước nhiều lần kiểm tra xem
có hiện tượng rò nước không.



Cách khắc phục sự cố

Nắp bệt tăng nhiệt

Hiện tượng Xác định nguyên nhân Cách xử lý

Nhiệt độ nắp bệt
không đủ.

Kiểm tra chế độ làm ấm nắp bệt 
có tắt không
Kiểm tra nhiệt độ cài đặt chế độ làm 
ấm nắp bệt có quá thấp không ?
Cảm ứng có hoạt động không?

Điều chỉnh tăng nhiệt độ nắp bệt.
Đọc thêm nội dung hướng dẫn khi 
cảm ứng sensor không hoạt động.

Gió sấy khô

Hiện tượng Xác định nguyên nhân Cách xử lý

Gió sấy khô không 
     hoạt động

Kiểm tra cảm ứng sensor có 
    có hoạt động không? 

Đọc thêm nội dung hướng dẫn khi 
cảm ứng sensor không hoạt động.

Gió sấy khô đột 
    nhiên tắt

Sau khi ấn gió sấy khô chế độ chạy 
trong 8 phút sẽ tự động dừng. 
Kiểm tra cảm ứng sensor có có 
hoạt động không?

Vui lòng ấn lại lần nữa và đọc thêm 
nội dung hướng dẫn khi cảm ứng 
sensor không hoạt động.

Cảm ứng nắp bệt không hoạt động

Hiện tượng Xác định nguyên nhân Cách xử lý

Có thể bật tính năng rửa 
hậu môn khi chưa ngồi 
xuống nắp bệt. 

Kiểm tra xem trên nắp bệt có đệm 
vòng không?
Trên nắp bệt có đồ gì hoặc nắp bệt 
bị ướt hoặc khi ngồi bị ngắt điện rồi 
có điện lại.

Không để vòng đệm trên nắp bệt, 
lấy các vật lạ và lau khô nắp bệt. 
Rời khỏi vị trí nắp bệt khoảng 5 giây.

Trẻ nhỏ hoặc chân trái của người tàn 
tật có  thể chưa ngồi lên vị trí cảm 
ứng của nắp bệt. 

Ngồi đúng vào vị trí cảm ứng hoặc 
nhờ người bên cạnh giúp đỡ.

Rửa trước , rửa sau

Hiện tượng Xác định nguyên nhân Cách xử lý

Nước rửa quá lạnh
Kiểm tra lại cài đặt nhiệt độ nước có 
phải tắt hoặc để quá thấp.

Bật nhiệt độ cài đặt nước và chỉnh 
mức phù hợp.

Nước rửa đột 
ngột dừng.

Ấn nút “ Front” hoặc “Rear” sẽ tự động 
dừng sau 5 phút. Kiểm tra cảm ứng 
sensor có có hoạt động không?

Vui lòng ấn lại lần nữa và đọc thêm 
nội dung hướng dẫn khi cảm ứng 
sensor không hoạt động.

Vòi phun rửa chưa 
         thò ra.

Kiểm tra có nước không?
Van góc có phải đang đóng?
Kiểm tra cảm ứng sensor có có 
hoạt động không?

Ấn nút Stop chờ khắc phục nguồn 
cấp nước. Mở van góc.
Đọc thêm nội dung hướng dẫn khi 
cảm ứng sensor không hoạt động.

Lượng nước rửa 
     quá yếu.

Kiểm tra cài đặt lượng nước có phải 
để quá thấp ?
Lưới lọc nước vào có bị tắc?
Áp lực nước cấp quá thấp?

Điều chỉnh cài đặt lượng nước 
lớn hơn.
Vệ sinh lưới lọc nước.
Lắp đặt thêm bơm tăng áp.

Các tính năng không hoạt động
Hiện tượng Xác định nguyên nhân Cách xử lý

Hoàn toàn không 
    hoạt động

Kiểm tra có phải mất điện hoặc rơ le 
bảo vệ rò điện bị tắt.
Kiểm tra tất cả các đèn hiển thị đều 
không sáng?

Chờ khi có điện hoặc mở role bảo 
vệ rò điện.
Rút ổ cắm điện và cắm thử lại.

Các tính năng không hoạt động
Hiện tượng Xác định nguyên nhân Cách xử lý

Phần nối ống mềm bị 
          rò nước.

Ren chỗ nối bị lỏng ? Dùng mỏ lết vít chặt lại.


