
 

1. Bảo vệ khỏi các nguồn gây hư hại: Cừa sổ cảm ứng ô kính ít khi bị hư hại ngay cả khi       
dụi mẩu thuốc lá đang cháy hoặc vật tương tự vào đó.  

2. Tiết kiệm nước nhờ điều khiển mờ : Van  xả có một chức năng điều khiển mờ, nhờ cảm ứng 
hồng ngoại nên có thể nhận biết được mức độ thường xuyên và thời gian sử dụng của bồn 
tiểu. Do đó, van xả sẽ xả ra lượng nước phù hợp mỗi khi có người dùng bồn tiểu.   

3. Chức năng xả ướt: Van xả có chức năng xả ướt, thiết bị xả ướt bồn tiểu khi đang có người 
dùng. (van xả được nhà máy điều chỉnh để không thực hiện chức năng xả ướt). Tuy nhiên, 
nếu cần thiết thì khách hàng vẫn có thể hiệu chỉnh lại để thiết bị xả ướt bồn tiểu trong 2 giây 
sau khi cảm ứng phát hiện ra người dùng.)  

4. Bộ hẹn giờ bảo vệ hệ thống: Khi không có người dùng bồn tiểu trong một thời gian dài thì 
bộ hẹn giờ bảo vệ sẽ tự động điều khiển van xả nước sau 24 giờ, để luôn được bảo trì và 
đảm bảo vệ sinh. 

5. Tầm phát hiện tự động: Không cần hiệu chỉnh tầm phát hiện tự động sau khi đã bắt đầu sử 
dụng. 

CHỨC NĂNG 

TÊN TỪNG LINH KIỆN 

* Xả nước nhờ logic mờ 

• Chức năng điều khiển mờ tự động hiệu 
chỉnh khối lượng xả theo tần suất sử dụng 
(xem hình 1. và 2.) Hệ thống điều khiển 
mờ xác định tần suất sử dụng thông qua 
thời gian ngưng hoạt động của bồn tiểu, 
sau đó điều khiển van xả phun nước với 
chế độ xả tối ưu dựa trên tần suất. Nếu thời 
gian ngưng hoạt động ngắn thì hệ thống sẽ 
mặc định rằng bồn tiểu được sử dụng 
thường xuyên, do đó điều khiển van xả để 
phun ra lượng nước ít hơn. Nếu thời gian 
ngưng hoạt động dài thì hệ thống sẽ ước 
định bồn tiểu ít được sử dụng do đó điều 
khiển van xả phun ra lượng nước bình 
thường để xả sạch. 

• Chức năng điều khiển mờ tự động hiệu 
chỉnh khối lượng nước theo khối lượng 
nước tiểu (xem hình 3 và 4). 
Hệ thống điều khiển mờ ước đoán khối 
lượng nước tiểu, thời lượng sử dụng bồn 
tiểu, sau đó điều khiển van xả phun ra 
lượng nước tối ưu theo khối lượng ước 
đoán. Nếu thời gian tiểu tiện ngắn thì hệ 
thống mặc định là lượng nước tiểu ít, do 
đó sẽ điều khiển van xả phun ít nước hơn. 
Nếu thời gian tiểu tiện lâu thì hệ thống 
mặc định là lượng nước tiểu nhiều, do đó 
van xả sẽ phun ra lượng nước bình thường. 

* Nếu hệ thống phun ít nước 5 lần thì lần tiếp 
theo hệ thống sẽ phun khối lượng nước xả bình 
thường.  
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thường 

Bình   
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thường 
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Ít Ít Ít Ít Ít Ít 

Ít 

1) Khi tần suất sử dụng cao. 
(giờ nghỉ trưa, giờ tạm nghỉ trong rạp chiếu phim,..) 

 

2) Khi tần suất sử dụng thấp (trong văn phòng vào sáng sớm hoặc đêm,        
toilet công cộng có lưu lượng thấp) 

3) Khi thời lượng tiểu tiện ngắn  
 

4) Khi thời lượng tiểu tiện dài  
 

1. Phát hiện 

• Cảm ứng hồng ngoại 
phát hiện người dùng 
đang đứng trước bồn 
tiểu trong khoảng 
800mm 

2.Xả nước Xả ướt 
Tầm phát hiện tự động Hẹn giờ bảo vệ hệ thống

• Xả nước khi 
người dùng 
rời khỏi bồn 
tiểu 

 

• Thiết bị xả nước bồn 
tiểu trong gần 2s sau 
khi cảm ứng hồng 
ngoại bắt đầu hoạt 
động. 

• Không cần hiệu 
chỉnh tầm phát 
hiện sau khi có 
dòng điện. 

• Khi lâu không có 
người dùng bồn tiểu 
thì hệ thống sẽ tự 
động xả nước sau 
24h để bảo trì và 
đảm bảo vệ sinh 

Chú ý: Với 
xả ướt, tham 
khảo phần 
“Cài đặt chế 
độ xả ướt”. 

Hộp pin 

Nắp sau 

Dây nguồn 

Dây van 

Van khóa 

Mặt bích (phía sau) 
Thân van 

Thiêt bị lọc và nắp 

Vòng đệm 

Đai ốc hãm 

Ống xả 

Mặt bích (phía sau)  

Gioăng cao su 

Pin 

Cửa sổ cảm biến 

Nắp trước của thiết bị 

Vít 

Van điện từ 
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Van xả tự động bồn tiểu nam là một thiết bị điện. Khi sử dụng van xả, 
người dùng cần tuân theo các hướng dẫn sau đây. 

SỬ DỤNG AN TOÀN 
 

• Van cảm ứng là một thiết bị điện. Khi 
sử dụng van xả, người dùng cần tuân 
theo các hướng dẫn sau đây. 

• Không được té nước khi vệ sinh thiết 
bị để tránh gây hỏng hóc hoặc điện 
giật.  

• Không đặt điếu thuốc lá đang cháy 
lên nắp thiết bị đề phòng cháy chập. 

 

BẢO TRÌ 
 

• Khi vỏ của thiết bị có bụi bẩn, cần vệ 
sinh sạch vỏ thiết bị bằng giẻ lau nhúng 
trong dung dịch tẩy rửa trung tính có độ 
loãng phù hợp. Sau đó lau sạch dung 
dịch tẩy rửa trên vỏ thiết bị bằng giẻ lau 
thấm nước rồi mới nối dây điện. Cuối 
cùng lau khô vỏ thiết bị. 

• Tuyệt đối không dùng chất tẩy rửa, xà 
phòng có tính khử mạnh, các phần tử 
thô, chất tẩy rửa sơn, ét-xăng, axit hoặc 
dung dịch kiềm tẩy và bàn chải nylon. 
Những chất này sẽ làm hư hại bề mặt 
của thiết bị. 
Chú ý: 
Khi vệ sinh vỏ thiết bị, cần cẩn thận 
không được làm hỏng bề mặt cảm ứng 
hồng ngoại. 

 

XỬ LÝ SỰ CỐ 
 

• Khi van xả không hoạt động, hãy kiểm tra xem nguồn nước có bị cắt hay không. Nếu 
không phát hiện ra điều gì bất thường thì hãy tháo vỏ thiết bị để kiểm tra van xả  theo 
các bước sau đây. Khách hàng có thể nắm chắc được vị trí của từng linh kiện trong phần 
“TÊN LINH KIỆN” ở trang 1. Ngay cả khi bạn đã kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng mà van xả 
vẫn không hoạt động thì hãy ngắt van xả bằng cách xoay van khóa, sau đó liên hệ với 
thợ sửa chữa hoặc văn phòng kinh doanh của TOTO nơi gần nhất. 

Chú ý: Khi tháo vỏ thiết bị, cần phải giữ cẩn thận để không làm bung các 
mối nối  

KIỂM TRA CÁC QUY 
TRÌNH 

1. Nước không ngừng chảy 

2. Không có nước phun ra từ 
van xả 

3. Khối lượng nước xả 
không phù hợp với chức 

Xem trang 6 

Xem trang 7 

Xem trang 
8 Chất ăn mòn 

Chất tẩy rửa 

Bàn chải nylong 

Axít hoặc 
chất tẩy có 
tính kiềm 



 

NƯỚC KHÔNG NGỪNG CHẢY 

8. Ngắt dây dẫn nguồn và dây van điện từ, sau đó 
tháo vỏ thiết bị có cảm ứng. 

9. Xoay vít điều chỉnh của van khóa theo chiều 
kim đồng hồ để khóa nước lại. 

1. Tháo van điện từ để kiểm 
tra độ chắc chắn của thoi 
đẩy. 

2. Kiểm tra lỗ thoát cặn xem 
có bụi bẩn bám không, sau 
đó nhẹ nhàng dùng chổi vệ 
sinh sạch. 

3. Kiểm tra khóa màng ngăn 
và chân van xem có bụi 
bẩn bám không, sau đó 
nhẹ nhàng dùng chổi vệ 
sinh sạch. 

4. Lắp chốt làm sạch và lỗ 
đóng chốt như hình vẽ để 
ráp và cố định màng ngăn 
với khóa màng ngăn.  

5. Xoay vít điều chỉnh của 
van khóa ngược chiều kim 
đồng hồ đê mở nước. 

6. Đấu lại dây nguồn và dây 
van điện từ, sau đó lắp vỏ 
thiết bị có cảm ứng hồng 
ngoại vào vị trí cũ. 

Dây van điện từ 

Van khóa 

Nước không 
ngừng chảy 

Van điện từ 

Chốt làm sạch 

Dây nguồn 

Van điện từ 

Màng ngăn 

Lỗ đóng chốt 

Chân van 

Vòng đệm 

Thoi đẩy 

Lò xo 

Vòng đệm 
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VAN XẢ KHÔNG XẢ NƯỚC 

Trước khi hệ 
thống ngừng 
phun nước, đèn 
báo thay pin 

 nhấp 
nháy khi có 
người dùng bồn 
tiểu  

Không có nước xả ra 

Không có 
nước xả 

Trước khi hệ 
thống ngừng 
phun  nước, 
khách hàng 
không chắc chắn 
liệu đèn báo thay 

pin có 
nhấp nháy trong 
khi có người 
dùng bồn tiểu. 

Kiểm tra mối 
nối của dây 
dẫn van điện 
từ 

Không 
có 
nước 

Kiểm tra van 
và vòi xả nước 

Xoay 

Tháo pin ra 
rồi lắp lại. 
Giữ trong 
khoảng 3 
phút. 
 
 
 
Sau khi lắp 
lại pin, đèn 
sáng 
khoảng 3 
phút nhưng 
không xả 
nước. 

Bị 
đóng 

Mở van cấp 
nước và vòi 
nước 

Xoay 
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Thay pin 
* Xem thao tác 
ở trang 9 
 

Chú ý 
 

Sau khi thay pin thì đèn 
sáng. Tất cả các mục có 
dấu hoa thị nghĩa là hệ 
thống ngừng chế độ cài 
đặt tự động trong 
khoảng 3 – 10 phút 
 

Không có nước xả ra 

Đèn cảm ứng tắt 
hẳn hoặc nhấp 
nháy. 
 

Đèn cảm ứng 
bật khi không có 
người dùng bồn 
tiểu 

Đèn cảm ứng 
chỉ bật trong khi 
có người dùng 
bồn tiểu. 

Không có nước xả ra 

Không có nước xả ra 

KHỐI LƯỢNG NƯỚC KHÔNG PHÙ HỢP 
 

L
iên hệ thợ sửa chửa hoặc   

văn phòng bán sản phẩm
 gần nhất   

1. Siết chặt để khóa van nước 
2. Tháo vỏ thiết bị dưới đáy thân van, lấy bộ lọc ra. 
3. Vệ sinh thiết bị lọc bằng chổi mềm đê loại bỏ bụi bẩn 

trên bầu lọc. 
4. Lắp lại bộ lọc và nắp van. 
5. Mở van nước và điều chỉnh lượng nước xả sao cho 

phù hợp. 

Siết chặt 

Thiết bị lọc 

Nắp Khối lượng 
nước xả 
không phù 

Cài đặt chế độ xả ướt 
 
- Công tắc lựa chọn xả ướt được cài đặt mặc định ở vị trí [OFF].  
- Tháo bỏ dây vàng, để chọn chức năng xả ướt.  

Chú ý: Khi cài đặt chế độ xả ướt, thiết bị sẽ phun nước xả ướt bồn 
tiểu trong khoảng thời gian 2s sau khi cảm biến phát hiện có người 
dùng. 

Cảm ứng nằm ở trong nắp trước của thiết bị và ở phía sau cửa sổ 
cảm ứng.  

Cảm  biến 

Xả ướt 

Dây van 



 

THAY PIN 

Đèn báo thay pin 
• Nếu pin của cảm ứng hồng ngoại gần 

cạn kiệt thì đèn báo thay pin sẽ nhấp 
nháy 20 lần mỗi khi cảm ứng phát 
hiện người dùng. 

• Khi đèn cảm ứng nhấp nháy, hãy thay 
pin càng sớm càng tốt. 

• Đối với pin thay thế, sử dụng loại pin 
Akalin “AA” có sẵn trên thị trường. 
(Nếu sử dụng pin mangan thì tuổi thọ 
của pin sẽ giảm đi rất nhiều.) 

Hộp pin 

Ngắt kết nối 
Nắp trước 

Thao tác thay pin 

 Không dùng lẫn giữa pin mới và cũ 

Thao tác thay pin 

1. Tháo 2 vít dưới đáy nắp trước của thiết bị, mở nắp trước ra. 
2. Kéo 2 bộ dây dẫn như hình vẽ. 
3. Tháo pin cũ ra và đặt pin mới vào (Chú ý cực âm và cực dương trong hộp pin). 
4. Cắm lại dây dẫn 
5. Lắp lại nắp trước của thiết bị. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Model 

Nguồn điện 

Kích thước 

Phạm vi cảm ứng 

Xả ướt 

Hẹn giờ bảo vệ hệ thống  

Lượng nước xả 

Nhiệt độ hoạt động 

Áp lực nước cấp Tối thiểu 0,07 MPa, tối đa 0,7 MPa 

0 - 40oC 

2,5 – 5,0 L mỗi lần xả 

Thời gian tự động xả ướt: 24h 

Công tắc lựa chọn xả ướt (cài mặc định: OFF 

Trong phạm vi 800 mm. từ cửa sổ cảm biến 

TS446DC 

50mm. x 150 mm. x 107mm. 

2 pin alkaline AA 

 


