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Van xả cảm ứng tiểu nam 
DUE137PBK

Nắp trang trí hình vuông

Nắp trang trí hình tròn

Gioăng
Đai ốc

Ống xả



Quy each 

Masb DUE137PBK 

Ten gQi san phfun Van xả cảm ứng tiểu nam 

Phuong thirc ngu6n di�n 2 C\IC pin kho ki€m sb 5

Kich thu&c san phlim 50mmx150mmx107mm 
(dai x cao x sau) 

Khoang each cam ung Khoang each cira sb cam ung 800mm ± 10% 
fgfim ChUC n/fog tự dộng) 

Xa tru&c khi ti€u Cong tic chirc nang xa tru&c khi ti€u (khi xulit xu&ng la "d6ng") 

Xa dinh ky bao v� Sall phfun Xa t\l' d9ng 1 Ilin m6i 24 ti€ng 

Lm;mg nu&c xa 2.5-5.0L (14 giay) 

Nhiet d.;\ moi tru<'mg SU d\lilg 1-55°(

Ap sulit nu&c clip 
Ap sulit nu&c tbi thi€u : O. lMpa (khi chay) 
Ap sulit tbi da:               0.75Mpa (khi dung) 

Congs�t Khi cha 0.2mW 
tieu hao 

-

G1/2 
Khoang 1.1 

Khoang 1.2 

220x 170x65mm 

Kh5i luqng tjnh (kg)

Sir d\lllg Sir d\lllg a nha v� sinh cong c9ng ho�c trong gia dinh thong thu&ng 

00 Chll y trnO'c khi Hip d�t

• G6c cam ung va khoang each cam ung:
Du6i tru&ng hQ"P giliy trllng 300 x 300mm
Khoang each cam irng: 800mm (thi€t l�p ban d§.u a nha may

san xuilt) 
G6c cam ung: hu&ng du6i 15° 

•
•

Trn&c tien, lllp bng clip nu&c theo thi€t k€ m(\t each hQ"P ly. 
Khong d�t chu&ng ng�i v�t nhu tay vjn trong ph�m vi cam 
ung dugc bi€u thi trong hinh hen phai.

15° 

• Khong d€ cira sb cam ung d5i di�n v&i v�t c6 tinh phan x� 
nhu m�t tu&ng inox, ho�c lllp van xa nu&c lo�i cam ung 
quang di�n (bao g6m h� th5ng xa nu&c t\l' d9ng b6n cliu), 
d€ tranh t�o ra ho�t d()ng sai.

• Khong lllp d�t van xa nu&c a nai tivc ti€p ti€p xuc v6i anh 
sang m�t tr&i, d€ tranh �o ra ho�t d9ng sai. 

B6n c�u co cam ung quang di�n Chu<'mg ngi;ii v�t nhu inox 

• <Ki€n nghj> Hay dam bao sir d\lllg ap sulit nu&c clip cua
van xa nu&c trong phi:im vi 0.1-0.75 Mpa.

• Hay sir dl,111g nu&c tinh khi€t ho�c nu&c c6 th€ ubng d€
cung clip nu&c cho van xa nu&c nay, khong sir d\lng nu&c
blim chua dugc xir ly ho�c ngu6n nu&c c6 kha nhi€u ti:ip
chlit.

• Van xa nu&c nay c6 duang di�n va linh ki�n di�n, nen
khong dugc ngam trong nu&c.
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B6n ti€u c6 cam ung quang dien B6n ti€u co cam ung quang di�n 

Phuong phap lap d�t 

1. V� sinh 6ng dp nu&c

Hay v� sinh chit bin ben trong 6ng clip nu6c. 

2. Uip 6ng xa nu6c

2.1 V�n 2 vit, ga nip tru6c, v�n đai 
ốc.(Hay sir dl,Ulg tua vit 4 qmh.)

2.2 Lip 6ng xa nu6c len tren đai ốc va nip vang 
hinh trcm, sau d6 cim vao ben trong 16 clip nu6c tren 
dinh b6n ti€u. 

3. LAp b9 chuc nang

3 .1 Lip nip trang trí hinh vuong vao 
b(> chuc nang, sau d6 sau d6 v�n b(> 
chuc nang vao 6ng cftp nu6c theo 
chi�u thu�n kim d6ng h6.

3.2 D€ gioang vao ben trong đai ốc, 
v�n đai ốc, n6i 6ng xa nu6c va b(> 
chuc nang. 

@
------Beu 

------ Ong xa nu6c 

------ Nip trang trí hinh tron 
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Khi ho�t d9ng 

Quy each dm'mg ren bog 
cdp nu6c

TrQng lugng (kg) 

Kich thu&c thung ngoai 
(dài x rộng x cao)

bẩn

Nip trang trí hinh vuông

Đai ốc

Đai ốc

Đai ốc
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Điều chỉnh đầu cắm dây điện khớp với nắp 
trước, sau đó vặn vít (2 điểm)
(Hãy sử dụng tua vít 4 cạnh.)

5. Lắp nắp trước, vặn vít

4.1 Nối đầu cắm nguồn điện với đầu 
cắm van điện từ.

4.2 Lắp 2 pin khô đính kèm với sản 
phẩm vào trong hộp pin.

4. Nối đầu cắm, lắp pin khô

Đầu cắm van điện từ

Đầu cắm nguồn điện

• Hãy chú ý cực “+”, “-” của pin. 

Chú ý

Vít

Nắp trước

9  Vệ sinh lưới lọc

1. Vặn mở van dừng nước theo chiều ngược kim đồng hồ tới vị trí cực đại.
2. Cảm ứng 6 giây hoặc thời gian dài hơn, điều chỉnh van dừng nước tới
lưu lượng nước thích hợp.
3. Kiểm tra dưới trạng thái sử dụng thông thường, các hoạt động có chính
xác không.
(Tham khảo “hướng dẫn sử dụng” trong cuốn hướng dẫn sử dụng”.)

• Trong quá trình sử dụng, nếu phát sinh sự cố, trước tiên kiểm tra xem có
phải đang mất nước không, tiến hành kiểm tra theo “Phân tích sự cố” trong
hướng dẫn sử dụng. Sau khi kiểm tra sự cố, nếu sự cố vẫn tiếp tục tiếp diễn
hoặc không rõ nguyên nhân, hãy đóng van dừng nước, sau đó liên lạc với
bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty chúng tôi.

Lắp đặt đo thử

Vặn mở 
van dừng nước

1. Vặn van dừng nước.
2. Dùng cờ lê lục giác trong để gỡ
nắp van và lưới lọc.
3. Dùng bàn chải mềm để vệ sinh
bụi bẩn trên lưới lọc.
4. Lắp lại trạng thái ban đầu.
5. Mở van dừng nước, điều chỉnh tới
lượng nước thích hợp.

Vặn van dừng nước

Lưới lọc

Nắp van

Cờ lê lục giác trong

8  Thiết lập chức năng xả trước khi tiểu

1. Gỡ đầu cắm trên thiết bị cảm ứng (màu vàng), việc thiết
lập chức năng xả trước khi tiểu đã hoàn thành.
(Khi xuất xưởng, chức năng xả trước khi tiểu được thiết lập
là “đóng”.)

Đầu cắm xả 
nước trước 
khi tiểu 
(vàng)

• Sau khi thiết lập xong chức năng xả trước khi 
tiểu, 2 giây sau khi bồn tiểu phát tín hiệu cảm 
ứng nước sẽ xả.  

Chú ý

Đầu cắm van điện từ

Đầu cắm nguồn điện
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