
Installation Guide
시공설명서
ค�ำแนะน�ำในกำรตดิต ัง้
Sách hướng dẫn lắp đặt

zBefore installation, be sure to read this installation manual. Mount parts properly according to the directions.
z설치 전에 반드시 설명서를 잘 읽은 후에 바르게 설치해 주십시오.
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zTrước khi lắp đặt, hãy chắc chắn rằng đã đọc bản hướng dẫn này để lắp đặt sản phẩm đúng cách.
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Safety Precautions

EN

Be sure to carefully read this “Safety Precautions” document before beginning installation. 
Please comply with all safety warnings and precautions.

Symbols and Meanings

WARNING
This symbol indicates misuse
may result in death or serious 
injury.

CAUTION
This symbol indicates misuse
may result in injury or physical 
damage

Examples of symbols

The symbol indicates a prohibited use of the 
product.

The symbol is used to indicate a required 
step in the use of this product.

zThis product is classified as Class I Equipment and must be grounded.
zInstall this equipment where the electrical outlet is accessible.
zUse the new hose set included with this equipment. Do not reuse an old hose set.

 WARNING
Do not use this product with any power supply other than the one specified. (AC 220-240 V, 
50 Hz/60 Hz)
y	Doing so may result in heat or fire.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose socket outlet.
y	Doing so may result in electrical shock or fire.
Do not install an outlet directly beneath a water supply location. Do not allow the water supply 
hose to touch the electrical outlet of plug.
y	Condensation may seep into the outlet, resulting in fire or electrical shock.
Do not use other water then allowed by the laws and ordinances of the region of use. 
Only use drinking water. Do not use seawater or recycled water.
y	Doing so may cause irritation to the skin and malfunction.
Do not install the product on moving vehicles such as boats or RV's.
y	Doing so could cause a fire, electric shock, a short circuit, or other malfunctions.
y	The toilet seat, lid, product main body or other part might come loose and fall off, resulting in injury.
Do not do anything that could damage the power cord, power plug.
Do not strike, yank, twist, excessively bend, damage, alter, or heat any power cords. Also, do not place 
anything heavy on, bind or pinch them.
y	Using a damaged power cord may result in a fire, electrical shock, heat or a short circuit.
Do not exceed the rated capacity of your electrical outlets or wiring equipment.
y	Using a single outlet to supply power to many devices by using an extension cord or other adapters

may result in fire from excess heat.

Be sure to plug the power cord all the way into the wall socket.
y	Failure to do so may result in electrical shock or fire.
To unplug, hold the power plug, not the power cord.
Do not unplug by pulling the power cord.
y	Pulling on the power cord may cause damage and result in fire or heat.
Make sure to waterproof the power plug by using a silicon rubber sealant.
y	A power plug that has not been waterproofed may cause fire or electric shock.
*If the power plug is not waterproof, ask the installer to waterproof it.
This is an electrical product. Do not locate it anywhere water is likely to get on it. Do not locate 
the product in a humid environment where water may form on the surface of the product. 
When using the product in a bathroom, install a ventilation fan or opening, so that the bathroom 
has sufficient airflow to avoid extreme humidity.
y	Failure to do so may result in electrical shock or fire.
Always connect the product to the cold water supply.
y	Connecting to hot water supply may result in burns and equipment damage.
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Safety Precautions (Continued)

Precautions before installation

zDo not turn on the electricity and water supply for the product until installation work is complete.
zDo not damage the connection components on the water supply hose (C-5).
zThe water supply pressure ranges from 0.05 MPa <dynamic> - 0.75 MPa <static>. 

Use the unit within the said pressure range.
zThe temperature of the water supply should be within a range of 0 to 35 °C. Make sure the temperature is within this 

range.
zWorking ambient temperature is within the range of 0 to 40 °C. Make sure the temperature is within this range.
zDo not use water supply hoses (C-5) and junction valve (A-8) other than those supplied with the product. 

* Because a water flow test is conducted on each product at the factory, water may remain inside the product. This
water does not indicate a problem with the product.

zPerform wiring correctly according to this product's specifications (220-240 V AC (50 Hz/60 Hz)). 
*Power supply, rated power consumption is indicated on the label of this product.
zThe power cord is 1.2 m (For singapore, 5.0 m) long. 

Check that the outlet is provided in a location appropriate for this length.

EN

 WARNING
Check that the product is electrically grounded appropriately.
For a ground, use copper wire with a ground resistance of 100 Ω max. and a diameter of 1.6 mm min.
y	If a ground is not installed, a breakdown or electrical current leak may result in electrical shock.
*If there is no ground installed, ask the installer to put in a ground.
Confirm that wiring is connected correctly (L terminal: Live, N terminal: Neutral).
y	Incorrect wiring may cause mechanical failure.
Always use a grounded (3-prong) electrical outlet and that is connected to a ground fault circuit 
interrupter (30mA or less).
If the power cord is damaged, avoid danger by having the manufacturer’s repair department or 
equivalent specialist replace it.
When installing this product, comply with the regional codes and standards on installation work.
All-pole disconnection incorporated in the fixed wiring shall be provided.

 CAUTION
Do not lift the product by the toilet seat or toilet lid.
y	Doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.
Do not fold or crush the water supply hose; do not damage by cutting with a sharp object.
y	Doing so may result in water leakage.
Do not remove the water filter drain valve while the shutoff valve is open.
y	Doing so will result in water leakage.

Install the Washlet properly according to the Installation Guide.
y	Improper installation may result in water leakage, electric shock or fire.
Push the product main body securely onto the base plate. 
After pushing the product main body until a click sound is heard, pull it slightly toward you to 
make sure that the product does not detach.
y	Not doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.
Make sure the plus and minus signs on the batteries are aligned correctly before inserting them.*1

y	Otherwise, the batteries may leak fluid, generate heat, rupture, or ignite.
When the product will not be used for a long time, remove the batteries from the remote control.*1

y	Failure to do so may cause the batteries to leak fluid.

*1 With remote control
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안전상의 주의

KO

설치 전에 반드시 「안전상의 주의」를 잘 읽은 후에 안전상의 경고, 주의사항을 반드시 지켜 주십시오. 

표시와 의미

경고
잘못 취급하면 사람이 사망하거나 
중상을 입을 가능성이 예상되는 
내용을표시합니다.

주의
잘못 취급하면 사람이 부상을 입
을 가능성 및 물적 손해의 발생이 
예상되는 내용을 표시합니다.

그림 표시 예

해서는 안 되는「금지」내용입니다. 반드시 실행해야 하는 「강제」내용입니다.

z이 기기는 클래스1에 속하기 때문에 접지해야 합니다.

z이 기기는 출력 플러그에 손이 닿는 곳에 놓아 두십시오.

z이 기기에 포함된 새로운 호스 세트를 사용하고 낡은 호스 세트는 재이용하지 마십시오.

 경고
지정된 전원(교류 220 V, 60 Hz) 이외에는 사용하지 마십시오.
	y화재나 발열이 발생할 수 있습니다.

전원 플러그 또는 전원 코드가 손상되었거나 콘센트와 연결이 느슨한 상태에서는 사용하지 마십시오 .
	y화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

급수 위치 바로 아래에 콘센트를 설치하거나 급수 호스와 전원 플러그/콘센트가 닿지 않게 하십시오.
	y결로수 등으로 인해 콘센트에 물이 들어가면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

사용하는 지역의 법령 규칙에 준수하여 음용수 이외는 사용하지 마십시오. 
바닷물·재생수도 사용하지 마십시오.
	y피부 염증을 일으키거나 기기가 고장날 수 있습니다.

차량, 선박 등 이동 수단에는 설치하지 마십시오.
	y화재나 감전, 단락, 고장이 생길 수 있습니다.
	y시트, 시트 커버, 본체 등이 분리되어 낙하하면 부상을 입을 수 있습니다.

전원 코드, 전원 플러그가 파손될 수 있는 행위는 삼가십시오.
전원 코드를 세게 내리치지 않기, 잡아당기지 않기, 비틀지 않기, 억지로 구부리지 않기, 손상시키지 않기, 
가공하지 않기, 가열하지 않기, 무거운 물건 올려놓지 않기, 묶지않기, 틈새에 끼우지 않기.
	y손상된 상태로 사용하면 화재나 감전, 발열 및 단락이 발생할 수 있습니다.

콘센트나 배선 기구는 정격을 초과하여 사용하지 마십시오.
	y문어발 배선 등으로 정격을 초과하면 발열에 의해 화재가 발생할 수 있습니다.

전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂으십시오.
	y화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드가 아닌 전원 플러그를 잡으십시오.
전원 코드를 잡아당겨 전원 플러그를 빼지 마십시오.
	y전원 코드를 잡아당기면 전원 코드가 파손되어 화재 및 발열이 생길 수 있 습니다.

전원 플러그가 실리콘으로 방수 처리되어 있는지 확인하십시오.
	y방수 처리하지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

※방수 처리가 되어 있지 않은 경우에는 시공 업체에 의뢰하십시오.

본 제품은 전기 제품이므로 물이 들어가기 쉬운 장소 또는 습기가 많은 장소에는 설치하지 마십시오. 
욕실 안에서 사용하는 경우에는 환풍기 또는 환기구를 설치하여 욕실 안에 공기가 잘 통하도록 하십시오. 
	y화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

제품은 반드시 냉수 공급부에 연결하십시오.
	y화상 또는 기기가 고장이 발생할 수 있습니다.

접지가 제대로 되어 있는지 확인하십시오.
접지 저항이 100 Ω 이하이며, 직경이 1.6 mm 이상인 동선을 사용하여 접지합니다.
	y접지되어 있지 않으면 고장 또는 누전 시 감전이 발생할 수 있습니다.

※접지가 되어 있지 않은 경우에는 시공 업체에 의뢰하십시오.

전원 코드가 바르게 접속(L극 : 라이브, N극 : 뉴트럴)되어 있는지 확인해 주십시오.
	y기기 고장의 원인이 됩니다.
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안전상의 주의（계속）

설치 전의 주의

z제품에 통전 및 통수는 설치작업을 모두 끝낸 후에 해 주십시오.

z급수호스(C-5)의 선단 접속부에 상처가 나지 않도록 주의해 주십시오.

z급수압력 범위는 0.05 MPa<유동 시>~0.75 MPa<정지시>입니다. 
이 압력 범위에서 장치를 사용해 주십시오.

z급수온도는 0-35 ℃ 입니다.  이 온도범위에서 사용해 주십시오.

z주위 사용 온도는 0-40 ℃ 입니다. 이 온도범위에서 사용해 주십시오.

z동봉된 급수호스(C-5)와 연결밸브(A-8) 외에는 사용하지 말아 주십시오. 
※출하 전에 통수 검사를 하기 때문에 제품 안에 물이 남아 있는 경우가 있으나, 제품에는 문제가 없습니다.

z본 제품의 사양(교류220 V (60 Hz))에 적합한 배선을 사용 해주십시오.
※전원 공급, 정격 소비전력은 본 제품 라벨에 표시되어 있습니다.

z전원 코드의 길이는 1.8 m입니다. 
콘센트가 전원 코드 길이에 적합한 위치에 있는지 확인하십시오. 

 경고
반드시 접지(3극) 전원 콘센트를 사용하여  누전 차단기(30 mA이하)에 연결하십시오.
만일 전원 코드가 파손되었다면 위험 방지를 위해 반드시 제조사의 수리 전문가에게 의뢰하여 교환하십시오.
본 제품을 설치할 때는 각 나라의 설치 공사 제약 조건에 따르십시오.
전원설비측에 전원차단장치를 설치할 것.

 주의
시트·시트 커버를 잡고 제품을 들어올리지 마십시오.
	y본체가 분리되어 낙하하면 부상을 입을 수 있습니다.

급수 호스를 구부리거나 찌그러뜨리거나 커터 등으로 흠집을 내지 마십시오.
	y누수가 발생할 수 있습니다.

지수전을 연 채로 급수 필터, 급수 필터 배수 밸브를 분리하지 마십시오.
	y물이 분출됩니다.

시공 설명서에 따라 확실하게 시공하십시오.
	y바르게 설치하지 않으면 누수, 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

본체는 베이스 플레이트에 확실하게 밀어 넣으십시오.
「딸깍」소리가 날 때까지 밀어 넣은 후, 가볍게 앞으로 잡아 당겨 본체가 분리되지 않는지 확인하십시오.
	y본체가 분리되어 낙하하면 부상을 입을 수 있습니다.

건전지의 +, - 표시를 확인하여 넣습니다.※1

	y건전지 누액이나 발열 및 파열손으로 화재의 원인이 됩니다.

장기간 사용하지 않을 때는 리모컨 또는 건전지박스에서 건전지를 분리하여 주십시오.※1

	y건전지 누액이 나오는 원인이 됩니다.

※1　리모컨 포함 사양

KO
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ขอ้ควรระวงัดำ้นควำมปลอดภยั

TH

กรณุาอา่น "ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั" นีอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการตดิตัง้รวมถงึปฏบิตัติามค�าเตอืนและขอ้ควรระวงัเพือ่ความ
ปลอดภยั

สญัลกัษณแ์ละควำมหมำย

ค�ำเตอืน
สญัลกัษณน์ีบ้ง่ชีว้า่การใชง้านผดิ
อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรง 
หรอืถงึแกค่วามตายได ้

ขอ้ควรระวงั
สญัลกัษณน์ีบ้ง่ชีว้า่การใชง้านผดิอาจ
ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืผลติภณัฑ ์
เกดิความเสยีหายทางกายภาพได ้

ตวัอยำ่งสญัลกัษณ์

สญัลกัษณน์ีบ้ง่ชีว้า่เป็นขอ้หา้มส�าหรับผลติภณัฑ์ ใชส้ญัลกัษณน์ีเ้พือ่แสดงขัน้ตอนทีจ่�าเป็นใน 
การใชผ้ลติภณัฑน์ี้

zผลติภณัฑน์ีถ้กูจัดเป็นอปุกรณป์ระเภท I และตอ้งมกีารตอ่สายดนิ
zตดิตัง้ผลติภณัฑน์ีใ้นบรเิวณทีส่ามารถเขา้ถงึเตา้เสยีบสายไฟได ้
zใชส้ายยางชดุใหมท่ีจั่ดสง่ไปใหพ้รอ้มกบัผลติภณัฑ ์หา้มน�าสายยางชดุเกา่กลบัมาใช ้

 ค�ำเตอืน
อยำ่ตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขำ้กบัแหลง่จำ่ยไฟแบบอืน่นอกเหนอืจำกทีร่ะบไุว ้(AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz)
y	มฉิะนัน้ อาจท�าใหเ้กดิความรอ้นสงู หรอืไฟไหมไ้ด ้
อยำ่ใชป้ล ัก๊ไฟ/สำยไฟทีเ่สยีหำย หรอืเตำ้เสยีบทีห่ลวม
y	มฉิะนัน้ อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืไฟไหมไ้ด ้
อยำ่ตดิต ัง้เตำ้เสยีบสำยไฟใตต้�ำแหนง่ทีจ่ำ่ยน�ำ้โดยตรง อยำ่ใหส้ำยยำงจำ่ยน�ำ้สมัผสักบัเตำ้เสยีบปล ัก๊ไฟ
y	ความชืน้หรอืไอน�้าอาจแทรกเขา้ไปในเตา้เสยีบและท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืไฟไหมไ้ด ้
อยำ่ใชน้�ำ้อ ืน่ ๆ นอกจำกทีอ่นญุำตใหใ้ชไ้ดต้ำมขอ้ก�ำหนดของกฎหมำยและสอดคลอ้งกบัขอบเขตกำรใชง้ำน โปรดใชแ้ตน่�ำ้ด ืม่เทำ่น ัน้
อยำ่ใชน้�ำ้ทะเล หรอืน�ำ้ทีน่�ำกลบัมำใชใ้หม่
y	การท�าเชน่นัน้จะท�าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนังและท�างานผดิปกตไิด ้
อยำ่ตดิต ัง้ผลติภณัฑใ์นยำนพำหนะทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้เชน่ ในเรอืหรอืรถ RV
y	มฉิะนัน้ อาจท�าใหเ้กดิไฟไหม,้ ไฟฟ้าชอ็ต, ไฟลดัวงจร หรอืความผดิปกตอิืน่ๆ
y	ทีน่ั่ง, ฝาโถ, ตวัสขุภณัฑ ์หรอืชิน้สว่นอืน่ๆ อาจหลวมและหลดุออกมา ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้
อยำ่ท�ำกำรใดๆ ทีอ่ำจท�ำใหส้ำยไฟ, ปล ัก๊ไฟเสยีหำย
อยา่ทบุ, งัด, บดิ หรอืงอสายไฟมากเกนิไป, ท�าความเสยีหาย, ปรับเปลีย่น หรอืท�าใหส้ายไฟรอ้น 
หา้มวางของหนักทบับนสายไฟ, ผกู หรอืหนบีสายไฟ
y	การใชส้ายไฟทีเ่สยีหายอาจท�าใหเ้กดิไฟไหม,้ ไฟฟ้าชอ็ต, เกดิความรอ้น หรอืไฟลดัวงจร
อยำ่ใชเ้ตำ้เสยีบหรอืสำยไฟเกนิกวำ่พกิดัไฟฟ้ำทีร่บัได้
y	การใชเ้ตา้เสยีบปลั๊กอนัเดยีวเพือ่จา่ยไฟใหก้บัอปุกรณห์ลายๆ ชิน้ โดยใชห้วัตอ่หรอือแดปเตอรแ์บบอืน่ๆ อาจท�าใหเ้กดิไฟไหมจ้ากความรอ้นทีส่งูเกนิ

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่เสยีบสำยไฟเขำ้ไปในเตำ้เสยีบทีผ่นงัจนสดุ
y	มฉิะนัน้ อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืไฟไหมไ้ด ้
เมือ่ดงึปล ัก๊ออก ใหจ้บัทีต่วัปล ัก๊ ไมใ่ชท่ ีส่ำยไฟ
อยา่ดงึปลั๊กออกโดยดงึสายไฟ
y	การดงึทีส่ายไฟอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย และเกดิไฟไหมห้รอืความรอ้นได ้
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่ไดใ้ชย้ำงซลิโิคนซลีปิดปล ัก๊ไฟไว ้เพือ่ใหส้ำมำรถกนัน�ำ้ได้
y	ปลั๊กไฟทีย่งัไมไ่ดซ้ลีใหส้ามารถกนัน�้าไดอ้าจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ตได ้
*หากปลั๊กไฟไมส่ามารถกนัน�้าได ้ใหข้อใหผู้ต้ดิตัง้ซลีกนัน�้าทีป่ลั๊กไฟให ้
ผลติภณัฑน์ีเ้ป็นผลติภณัฑไ์ฟฟ้ำ อยำ่วำงผลติภณัฑไ์วใ้นบรเิวณทีอ่ำจสมัผสัน�ำ้ อยำ่วำงผลติภณัฑไ์ว ้
ในสภำพแวดลอ้มทีม่คีวำมชืน้สงู เพรำะอำจท�ำใหม้หียดน�ำ้กอ่ตวัขึน้บนผลติภณัฑ ์
เมือ่ใชผ้ลติภณัฑใ์นหอ้งสขุำ ใหต้ดิต ัง้พดัลมหรอืชอ่งระบำยอำกำศ เพือ่ใหห้อ้งสขุำมอีำกำศหมนุเวยีน 
อยำ่งเพยีงพอและป้องกนัไมใ่หเ้กดิควำมชืน้มำกเกนิไป
y	มฉิะนัน้ อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืไฟไหมไ้ด ้
ตอ่ผลติภณัฑเ์ขำ้กบัหวัจำ่ยน�ำ้เย็นเทำ่น ัน้
*การตอ่เขา้กบัหวัจา่ยน�้ารอ้นอาจท�าใหเ้กดิการไหม ้และอปุกรณเ์สยีหายได ้



7

TH
ขอ้ควรระวงัดำ้นควำมปลอดภยั (ตอ่)

ขอ้ควรระวงักอ่นกำรตดิต ัง้

zหา้มจา่ยไฟฟ้าและน�้าเขา้ผลติภณัฑจ์นกวา่จะตดิตัง้แลว้เสร็จสมบรูณ์
zอยา่ท�าใหช้ ิน้สว่นส�าหรับตอ่สายยางจา่ยน�้า (C-5) เสยีหาย
zขอบเขตแรงดนัน�้าทีจ่า่ยออก 0.05 MPa <ไดนามกิ> -0.75 MPa <คงที>่ใชง้านชดุผลติภณัฑใ์นชว่งแรงดนัทีก่�าหนดไว ้
zอณุหภมูขิองน�้าทีจ่า่ยตอ้งอยูใ่นชว่ง 0 ถงึ 35 °C ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูมิคีา่อยูใ่นชว่งดงักลา่ว
zอณุหภมูขิองสภาวะแวดลอ้มโดยรอบในการท�างานตอ้งอยูใ่นชว่ง 0 ถงึ 40 °C ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูมิคีา่อยูใ่นชว่งดงั 

กลา่ว
zอยา่ใชท้อ่น�้า (C-5) และวาลว์น�้า (A-8) ทีไ่มไ่ดใ้หม้ากบัผลติภณัฑ ์

* ผลติภณัฑอ์าจมนี�้าคา้งอยูภ่ายในเนือ่งจากผลติภณัฑแ์ตล่ะชิน้จะตอ้งผา่นการทดสอบการไหลของน�้า ณ โรงงานผลติ น�้าทีค่า้ง
อยูน่ีไ้มไ่ดบ้ง่ชีว้า่ผลติภณัฑม์ปัีญหา

zกรณุาเดนิสายไฟตามขอ้ก�าหนดของผลติภณัฑน์ี ้(AC 220-240 V (50 Hz / 60 Hz)) 
* แหลง่จา่ยไฟและก�าลงัไฟทีใ่ชจ้ะระบอุยูบ่นฉลากของผลติภณัฑน์ี้
zความยาวสายไฟ 1.2 ม. 

ตรวจสอบวา่เตา้รับอยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมกบัความยาวนี้

 ค�ำเตอืน
ตรวจสอบวำ่มกีำรตดิต ัง้สำยดนิอยำ่งถกูตอ้ง
ใชส้ายทองแดงทีม่คีวามตา้นทานสงูสดุ 100 Ω และมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางไมต่�า่กวา่ 1.6 มม. เป็นสายดนิ
y	หากยงัไมไ่ดท้�าการตอ่สายดนิ อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตเมือ่มกีระแสไฟร่ัวหรอืเมือ่ผลติภณัฑเ์สยี
*หากยงัไมไ่ดท้�าการตอ่สายดนิ ใหข้อใหผู้ต้ดิตัง้ตอ่สายดนิให ้
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่มกีำรเชือ่มตอ่สำยไฟอยำ่งถกูตอ้งแลว้ (ข ัว้ L : มกีระแสไฟฟ้ำไหลผำ่น, ข ัว้ N : เป็นกลำง).
y	การเดนิสายไฟทีไ่มถ่กูตอ้งอาจท�าใหเ้กดิความขดัขอ้งเชงิกลได ้
ใชเ้ตำ้เสยีบทีม่ขี ัว้สำยดนิ (แบบ 3 ขำ) และตอ้งเชือ่มตอ่เขำ้กบั เครือ่งตดัวงจรไฟฟ้ำเมือ่กระแสร ัว่ลง 
ดนิ (Ground Fault Circuit Interrupter) ขนำด 30 มลิลแิอมแปรห์รอืนอ้ยกวำ่
หำกสำยไฟเสยีหำย ตอ้งใหแ้ผนกบรกิำรซอ่มของผูผ้ลติหรอืผูท้ ีม่คีวำมช�ำนำญเทยีบเทำ่กนัท�ำกำร 
เปลีย่นสำยไฟใหใ้หม ่เพือ่ป้องกนัอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้ได้
เมือ่ตดิต ัง้ผลติภณัฑน์ี ้ใหป้ฏบิตัติำมกฏและมำตรฐำนส�ำหรบังำนตดิต ัง้ตอ้งท�ำกำรเก็บสำยไฟใหเ้ป็นระเบยีบ
และยดึอยูก่บัที่

 ขอ้ควรระวงั
อยำ่ยกผลติภณัฑโ์ดยจบัทีท่ ีน่ ัง่หรอืฝำปิดโถสขุภณัฑ์
y	มฉิะนัน้ อาจท�าใหช้ ิน้สว่นหลกัของผลติภณัฑห์ลดุออกมา, หลน่ และท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้
อยำ่พบัหรอืบดขยีส้ำยยำงหรอืทอ่น�ำ้ อยำ่ใชว้ตัถแุหลมคมตดัหรอืแทงสำยใหเ้กดิควำมเสยีหำย
y	มฉิะนัน้ อาจท�าใหม้นี�้าร่ัวได ้
อยำ่ถอดตวักรองของวำลว์ระบำยน�ำ้ออก ขณะทีว่ำลว์ควบคมุน�ำ้เปิดอยู่
y	มฉิะนัน้ จะท�าใหม้นี�้าร่ัวได ้

ตดิต ัง้ Washlet ใหถ้กูตอ้งตำมค�ำแนะน�ำในกำรตดิต ัง้
y	การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจท�าใหม้นี�้าร่ัว, เกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืไฟไหมไ้ด ้
ประกอบผลติภณัฑเ์ขำ้กบัฐำน (Base plate)ใหแ้นน่
โดยหลงัจำกประกอบเขำ้แลว้จะมเีสยีงคลกิ ใหท้ดลองดงึผลติภณัฑเ์ขำ้หำตวัผูต้ดิต ัง้
เพือ่ใหแ้นใ่จวำ่ ผลติภณัฑจ์ะไมห่ลดุออก
y	การไมท่�าเชน่นีอ้าจท�าใหช้ ิน้สว่นหลกัของผลติภณัฑห์ลดุออกมา, หลน่ และท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้
ตรวจสอบเครือ่งหมำย +- บนแบตเตอรีใ่หเ้รยีบรอ้ยกอ่นใส*่1

y	เพราะอาจเป็นสาเหตใุหข้องเหลวในแบตเตอรีร่ั่วซมึ เกดิความรอ้น แตกหรอืเกดิเปลวไฟ
เมือ่ไมใ่ชง้ำนเป็นเวลำนำน ใหเ้อำแบตเตอรีอ่อกจำกรโีมทคอนโทรล*1

y	เพราะอาจเป็นสาเหตใุหข้องเหลวในแบตเตอรีร่ั่วซมึได ้

*1 รุน่ทีใ่ชร้โีมท
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VI
Chú ý về an toàn

Trước khi lắp đặt, hãy chắc chắn rằng đã đọc chú ý về an toàn này để có thể tuân theo đúng các hạng mục chú ý, 
cảnh báo về an toàn.

Biểu tượng và ý nghĩa

Cảnh báo
Biểu tượng này hiển thị rằng 
nếu sử dụng không đúng cách 
thì sẽ có nguy cơ gây ra tử vong 
hoặc gây thương tích nghiêm 
trọng cho người sử dụng.

Chú ý
Biểu tượng này hiển thị rằng 
nếu sử dụng không đúng cách 
thì sẽ có nguy cơ gây ra thiệt 
hại về tài sản và thương tích 
cho người sử dụng.

Ví dụ về biểu tượng

Là nội dung “Cấm”, không được thực hiện. Là nội dung “Bắt buộc”, cần phải thực hiện.

zSản phẩm được phân loại trong nhóm Thiết bị Loại I và phải được nối đất.
zHãy đặt sản phẩm này ở nơi có sẵn ổ cắm điện.
zSử dụng bộ vòi mới đi kèm với thiết bị này. Không sử dụng lại bộ vòi cũ.

 Cảnh báo
Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện chỉ định. (AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz)
y	Do có thể gây ra chập điện, cháy nổ.
Không sử dụng dây điện, phích cắm nguồn điện bị trầy xước, và ổ cắm lỏng lẻo.
y	nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.
Không lắp ổ cắm điện ở phía dưới vị trí cấp nước, không để dây cấp nước tiếp xúc với phích
cắm và ổ cắm điện.
y	nếu không, ổ cắm điến có thể bị ngấm nước do hơi nước ngưng tụ sẽ gây ra cháy nổ, điện giật
Không dùng loại nước khác ngoài loại được cho phép theo luật lệ và quy định của khu vực sử dụng.
Chỉ Dùng nước uống.
Không sử dụng nước biển hoặc nước tái chế.
y	Do có thể gây kích ứng cho da và trục trặc.
Không lắp đặt trên các phương tiện chuyển động như xe cộ, tàu thuyền…
y	nếu không, có thể gây ra các sự cố cháy nổ, điện điện giật, chập điện.
y	hoặc bệ ngồi, nắp đậy hoặc thân sản phẩm có thể bị lỏng, bung ra, rơi xuống gây bị thương cho con người.
Không làm bất cứ điều gì gây hư hại cho phích cắm và dậy điện
Đối với dây nguồn thì không được đập, kéo căng, xoắn, cố uốn, làm xước, gia công, làm nóng dây, 
không đặt vật nặng đè lên dây, buộc hay gài bất cứ thứ gì vào dây.
y	nếu dây bị trầy xước mà cứ để nguyên như vậy sử dụng thì có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật, sinh

nhiệt, chập điện.
Không sử dụng vượt quá tải quy định của ổ cắm và dây dẫn.
y	nếu vượt quá định mức cho phép, ví dụ như dùng một ổ cắm nguồn mà cắm dùng cho quá nhiều thiết

bị bằng cách cắm thêm ổ cắm chia thì có thể sẽ phát nhiệt dẫn đến hỏa hoạn.

Hãy chắc chắn rằng các phích cắm đã được cắm chắc chắn vào ổ cắm điện.
y	nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.
Khi tháo phích cắm thì cầm vào phích cắm chứ không cầm vào dây.
Không được tháo bằng cách kéo dây.
y	Nếu kéo căng dây có thể sẽ làm hỏng hóc dẫn đến cháy nổ, phát nhiệt.
Hãy xác nhận rằng phích cắm điện đã được xử lý chống thấm nước bằng cao su silicone.
y	nếu không tiến hành xử lý chống thấm nước thì có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.
* Trường hợp phích cắm không được xử lý chống thấm nước, hãy liên hệ đến cửa hàng đã lắp đặt để được xử lý.
Sản phẩm này là đồ điện tử nên không được lắp đặt ở những vị trí dễ bị nước ngấm vào hoặc nơi
có độ ẩm lớn dễ tạo giọt nước bám vào bề mặt sản phẩm. Trường hợp sử dụng ở trong phòng tắm
thì hãy lắp quạt thông gió hoặc tạo lỗ thông gió để không khí có thể lưu thông bên trong phòng tắm.
y	nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.
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VI
Chú ý về an toàn (Tiếp tục)

 Cảnh báo
Luôn kết nối sản phẩm với nguồn nước lạnh.
y	nếu kết nối với nguồn nước nóng thì có nguy cơ gây bỏng, hoặc là gây hỏng hóc thiết bị.
Hãy xác nhận rằng sản phẩm được nối đất một cách hợp lý.
Điện trở nối đất phải ≤100 Ω, sử dụng đường kính dây đồng ≥ 1.6 mm.
y	nếu không nối đất, có thể sẽ là dẫn đến bị điện giật khi có sự rò rỉ điện và sự cố xảy ra.
*Khi không được nối đất, hãy liên hệ yêu cầu đến cửa hàng đã lắp đặt để được xử lý.
Xác nhận hệ thống điện được lắp đúng (Cực L: dương, Cực N: trung tính).
y	Hệ thống điện sai có thể dẫn đến thiết bị không hoạt động.
Luôn luôn sử dụng ổ cắm điện nối đất (3 chạc) và nó phải được nối với át tô mát nối đất (30 mA trở xuống)
Nếu dây điện bị hỏng hóc, để tránh nguy hiểm, hãy trao đổi với nhân viên có chuyên môn hoặc
bên sửa chữa của nhà cung cấp để được thay thế.
Khi lắp đặt sản phẩm này, hãy tuân thủ theo các quy định về lắp đặt của từng quốc gia.
Phải lắp đặt toàn bộ át tô mát cho các dây cố định.

 Chú ý
Không nhấc sản phẩm lên bằng cách nắm vào nắp hoặc bệ ngồi.
y	Nếu không, phần thân sản phẩm bị tuột, rơi ra có thể sẽ gây ra thương tích.
Không bẻ gập, làm bẹp dây cấp nước hay làm hỏng dây bằng các vật sắc nhọn.
y	Nếu không, có thể sẽ gây ra rò nước.
Không được tháo lọc nước kiêm nút bịt khi van dừng vẫn còn đang ở trạng thái mở
y	Nếu không, có thể sẽ dẫn đến rò rỉ nước.

Phải lắp đặt tuân thủ theo sách hướng dẫn lắp đặt.
y	nếu lắp không đúng, có thể sẽ gây ra rò nước, điện giật, cháy nổ.
Phần thân sản phẩm phải được lắp chắc chắn vào giá.
Sau khi ấn sản phẩm đến khi có âm thanh "cạch", hãy kéo nhẹ phần thân về phía trước rồi xác
nhận chắc chắn rằng rằng nó không bị tuột ra.
y	Nếu không, phần thân sản phẩm nếu bị tuột ra sẽ là dẫn đên bị thương.
Đảm bảo kí hiệu âm và dương trên pin trước khi lắp chúng.*1

y	Nếu không, pin có thể bị rò rỉ chất lỏng, tạo ra nhiệt, vỡ hoặc cháy.
Nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, hãy tháo pin ở trong điều khiển từ xa.*1
y	Nếu không pin có thể bị rò rỉ chất lỏng.

*1 Loại có điều khiển từ xa

Chú ý trước khi lắp đặt

zKhông tiến hành cấp điện và nước cho đến khi hoàn tất toàn bộ các khâu lắp đặt.
zKhông làm hỏng khớp nối của dây cấp nước (C-5)
zÁp suất cấp nước từ 0.05 MPa [ở trạng thái động] đến 0.75 MPa [ở trạng thái tĩnh]. 

Sử dụng thiết bị trong phạm vi áp suất nói trên.
zNhiệt độ cấp nước là 0-35 °C, chắc chắn phải sử dụng trong phạm vi nhiệt độ này.
zNhiệt độ sử dụng xung quanh là 0-40 °C, chắc chắn phải sử dụng trong phạm vi nhiệt độ này.
zKhông sử dụng ống cấp nước (C-5) và van nối (A-8) khác với những loại được cung cấp kèm theo sản phẩm. 

* Do kiểm tra thông nước trước khi xuất hàng, nên sẽ có trường hợp còn đọng nước bên trong sản phẩm tuy nhiên,
điều này không có vấn đề gì đối với sản phẩm.

zHãy đi dây phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm này (công suất định mức lớn hơn hoặc bằng 10 A, 
AC 220-240V (50 Hz / 60 Hz)). 
* Nguồn cấp điện, công suất định mức được ghi trên nhãn của sản phẩm này.
zDây nguồn dài 1,2 m. 

 Kiểm tra xem ổ cắm có được đặt ở vị trí thích hợp với chiều dài này không.
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A-6

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

A-6, A-12

* Please ask home owner if they would like anti-theft parts for remote control (A-6) and a remote control operation guide (A-12)
installed before starting installation. Please leave the anti-theft kit with the owner if it is not installed.

* 리모컨 도난 방지용 부품(A-6)과 표시 패널 구성품(A-12)은 반드시 고객의 요구를 들은 후 작업해 주십시오.
사용하지 않는 경우에는 반드시 고객에게 전달해 주십시오.

* กรณุาสอบถามลกูคา้วา่ตอ้งการชิน้สว่นทีม่โีปรแกรมป้องกนัการขโมยส�าหรับรโีมทคอนโทรล (A-6) และค�าแนะน�าการใช ้
งาน (A-12) ซึง่มกีารตดิตัง้ไวแ้ลว้หรอืไม ่กอ่นเริม่การตดิตัง้

* Trước khi thao tác lắp đặt hãy hỏi chủ nhà xem có mong muốn lắp đặt phụ kiện chống trộm của bảng điều khiển từ xa (A-6)
và hướng dẫn vận hành điều khiển từ xa (A-14). Nếu không lắp đặt, hãy để chủ nhà giữ bộ chống trộm.

A-7 A-8 A-9

A-10 A-11 A-12
With remote control
리모컨 포함 사양

รุน่ทีใ่ชร้โีมท
Loại có điều khiển từ xa

Anti-theft parts for remote control
리모컨 도난 방지 키트

ชิน้สว่นป้องกนัการลกัขโมยส�าหรับรโีมทคอนโทรล
Phụ kiện chống trộm của điều khiển từ xa.

With remote control / 리모컨 포함 사양 / รุ่นที่ใช้รีโมท / Loại có điều khiển từ xa

Included parts / 동봉 부품 / ชิน้สว่นทีใ่หม้ำดว้ย / Phụ kiện đóng kèm.
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Part diagram / 완성도 / แผนผงัแสดงชิน้สว่น / Bản vẽ hoàn thiện

Required items / 설치 공구 / รำยกำรทีต่อ้งใช ้/ Các dụng cụ cần chuẩn bị

B-1 B-2 B-3 B-4

Use B-4 to prevent damage to the product.
제품에 흠집이 생기지 않도록 주의하여 사용해 주십시오.

ใช ้B-4 เพือ่ป้องกนัไมใ่หผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย
Sử dụng B-4 để tránh gây hỏng sản phẩm

C-6

C-1

C-4

A-8
C-5

C-7

C-3C-2*1

The installation method is the same in every product. 
This installation leaflet contains an illustration with a  
remote control.
모든 제품에 대한 설치 방법은 같습니다 . 
본 시공설명서에 포함된 이미지는 리모컨이 포함된 경우
입니다 .

วิธีการติดตั้งมีลักษณะเหมือนกันหมดทุกผลิตภัณฑ์ 
เอกสารประกอบการติดตั้งจะมีภาพประกอบกับรีโมท
Phương pháp lắp đặt là giống nhau cho mọi sản phẩm. 
Tờ hướng dẫn lắp đặt này sử dụng hình ảnh minh họa là 
loại có điều khiển từ xa.

Without remote control / 리모컨 미포함 사양
รุ่นที่ไม่ใช้รีโมท / Không có điều khiển từ xa

B-5
With remote control / 리모컨 포함 사양

รุน่ทีใ่ชร้โีมท / Loại có điều khiển từ xa

B-6

×2

B-7 B-8

*1 The shape may be different.
형태가 다른 경우가 있습니다.

รปูแบบอาจแตกตา่งกนั
Có trường hợp sử dụng biên dạng khác
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1

2

Symbols and their meanings / 표시 의미 / สญัลกัษณแ์ละควำมหมำย / Ý nghĩa của biểu tượng

C-4

B-7

Installation procedure / 설치 방법 / ข ัน้ตอนกำรตดิต ัง้ / Trình tự lắp đặt

Close the water shutoff valve (C-4).
지수전 밸브(C-4)를 닫는다.

ปิดวาลว์ปิดน�้า (C-4)
Đóng van dừng nước (C-4).

Tasks that must be conducted by the installer.
시공자가 반드시 해야 하는 작업입니다.

งานทีผู่ต้ดิตัง้ตอ้งท�า
Là thao tác phải được thực hiện bởi thợ lắp đặt.

Actions that the product should perform automatically.
제품이 자동적으로 실시하는 작업입니다.

สิง่ทีผ่ลติภณัฑค์วรท�าโดยอตัโนมตัิ
Các thao tác trên sản phẩm phải được thực hiện 
tự động.

Work flow direction.
작업 순서를 나타냅니다.

ขัน้ตอนการท�างาน
Hiển thị thứ tự của thao tác.

Visual confirmation required.
반드시 확인해야 하는 작업입니다.

ตอ้งท�าการตรวจสอบ
Thao tác này cần phải kiểm tra bằng mắt.

A-7

A-7

C-4

A-8

C-5

B-6-1

B-6-2

C-4

B-7
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Failure to tighten screw A-9-1 completely will cause moving sideways of C-1.
A-9-1을 확실히 고정하지 않으면, C-1이 좌우로 흔들리는 원인이됩니다.

หากไมข่นัสกร ูA-9-1 ใหเ้รยีบรอ้ยจะท�าให ้C-1 เคลือ่นไปดา้นขา้งได ้
Việc không siết chặt vít A-9-1 hết mức sẽ khiến C-1 dịch chuyển.

3

A-9

FRON
T

BACK

A-9-1

B-1

A-9

5

4

19 mm 19 mm

A-9

B-2
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Insert C-1 into A-9 until a click sound is heard. 
(After C-1 is mounted, make sure that it can not be 
removed even if it is pulled.)
딸깍하는 소리가 날 때까지 C-1을 A-9에 삽입한다. 
(설치 후 C-1을 잡아당겨도 빠지지 않는지 확인하십시오.)

ใส ่C-1 ลงใน A-9 จนกระทัง่ไดย้นิเสยีงคลกิ 
(หลงัจากทีย่ดึ C-1 แลว้ ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมส่ามารถ
ถอดชิน้สว่นนีอ้อกไดแ้มว้า่จะพยายามดงึออกมากต็าม)
Cắm C-1 vào A-9 cho đến khi có âm thanh “cạch”
(sau khi lắp đặt, hãy xác nhận rằng cho dù có kéo 
căng C-1 ra cũng không bị tuột ra).

7

C-7

1

2

4

6

A-9

C-1
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8

1

2

A-8
C-3

9

1₀

C-2

A-10
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Remote control mounting / 리모컨 설치 / กำรตดิต ัง้รโีมทคอนโทรล / Lắp điều khiển từ xa

B-5 A-4

A-2

A-4

A-2

A-5

33 mm

Φ6 mm x2

Φ3 mm x2

A-1 A-2

15

1,060 mm

760 mm

A-1
300 mm

A-1

A-3

B-4

A-1 A-1

11

13

12

B-4

12

14

1 2 3

Temporarily place the remote control in the position determined in 12  and confirm the signal reception of A-1.
12  에서 정한 임의 위치에서, A-1의 수신여부를 확인해 주십시오.

วางรโีมทคอนโทรลไวใ้นจดุทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 12  ชัว่คราว และตรวจสอบการรับสญัญาณของ A-1
Đặt tạm vào vị trí chỉ định 12 , sau đó hãy tiến hành xác nhận việc nhận tin hiệu của A-1.

Side wall / 측벽 / ผนังด้านข้าง / Tường ngang.

Hold down
계속 누름

กดคา้งไว ้
Ấn và giữ

Anchored by magnet.
자석으로 고정됩니다.

ตดิดว้ยแมเ่หล็ก
Cố định bằng nam châm.

When mounting on a plaster board or tiled wall.
석고 보드나 타일벽의 경우.

ยดึตดิกบัผนังปนูหรอืผนังกระเบือ้ง
Trường hợp là tường thạch cao hoặc tường gạch men.



17

Trial run / 시운전 / กำรทดสอบกำรท�ำงำน / Vận hành thử

Open the water shutoff valve (C-4).
지수전 (C-4) 을 연다.

เปิดวาลว์ปิดน�้า (C-4)
Mở van khóa nước (C-4).

Hold down / 계속 누름

กดคา้งไว ้/ Ấn và giữ

Hold down (about 1 minute) / 계속 누름（약 1분）

กดคา้งไว ้(ประมาณ 1 นาท) / Ấn và giữ (khoảng 1 phút)

A-1

A-1

B-4

B-4

B-3

1₆

1₇ 1

2

3

4

C-4
B-7
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After trial run / 시운전 후 / หลงักำรทดสอบกำำรท�ำงำน / Sau khi vận hành thử

18

B-8

C-2

Installation complete
시공 완성

การตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์
Lắp đặt hoàn tất

Fill in the necessary information on the warranty card and be sure to hand it to the customer.
취급설명서의 보증서에 필요사항을 기입한 후 반드시 고객에게 전해주십시오.

ป้อนขอ้มลูทีจ่�าเป็นลงในบตัรรับประกนัสนิคา้และสง่ใหแ้กล่กูคา้
Điền các hạng mục cần thiết vào phiếu bảo hành sau đó đưa cho khách hàng.

Please explain the features and operation of the product to the customer.
제품의 기능, 사용방법에 대해서 사용자에게 설명해 주십시오.

อธบิายคณุสมบตัติา่งๆ และการท�างานของผลติภณัฑใ์หล้กูคา้ทราบ
Hãy giải thích cho khách hàng về cách sử dụng và tính năng của sản phẩm.

If the product will not be used for a long time (like when it is installed in an unoccupied, newly constructed building),
y	Turn off power at the breaker on the distribution board or disconnect the power plug.
y	To avoid leakage, remove the batteries from the remote control. (With remote control)
신축이나 공사 등으로 고객에게 제품이 전달되기까지 시간이 걸릴 경우;

y	분전반의 차단기를 OFF로 하거나 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
y	건전지 누액의 누출을 방지하기 위해 리모컨에서 건전지를 분리하여 주십시오.（리모컨 포함 사양）

หากจะไมใ่ชง้านผลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน (เชน่ เมือ่ตดิตัง้ผลติภณัฑใ์นตกึทีเ่พิง่สรา้งเสร็จ และยงัไมม่กีารใชง้าน) 
y	ใหส้บัเบรคเกอรไ์ฟบนแผงไฟไปทีต่�าแหน่งปิด (OFF)
y	ถอดแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรลเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารละลายในแบตเตอรีร่ั่วออกมา (รุน่ทีใ่ชร้โีมท)
Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài (chẳng hạn như lắp đặt tại nơi chưa có người ở, lắp đặt trong tòa nhà mới
xây) thì phải:
y	Ngắt cầu dao trên bảng điều khiển hoặc rút phích cắm nguồn điện.
y	Để tránh rò rỉ, hãy tháo pin ra khỏi điều khiển. (Loại có điều khiển từ xa)

Information for the installer / 시공업자님께 드리는 부탁 말씀
ขอ้มลูส�ำหรบัผูต้ดิต ัง้ / Thông tin dành cho cửa hàng lắp đặt
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