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Ti�u nam c�m �ng t� đ�ng
treo t¸ºng ti�t ki�m nư�c 
(lo�i nh�)
Sê-ri USWN925

2017.3
0GH251

Kh� gi�y in: A4
In 2 mºt



Các chú ý v� an toàn Xin hãy tuân th� đ� đ�m b�o an toàn

 Trư�c khi s� d�ng, xin hãy đ�c k� ph�n Các chú ý v� an toàn này và s� d�ng đúng cách! 

Sau khi đ�c hãy đ� � nơi d� tìm đ� lúc nào cũng có th� s� d�ng khi c�n.

Trong sách hư�ng d�n này, đ� hư�ng d�n s� d�ng đúng cách nh�m tránh nguy h�i cho b�n và ngư�i 
khác, tránh thi�t h�i tài s�n, chúng tôi s� d�ng nhi�u ký hi�u an toàn. Các ký hi�u đư�c s� d�ng có ý 
nghĩa như sau:

Bi�u th� r�ng n�u ph�t l� nh�ng ký hi�u trong c�t này, x� lý không đúng cách
có th� d�n đ�n t� vong ho�c b� thương n�ng.

C�NH BÁO

C�m s� d�ng
nơi �m ư�t.

Tuy�t đ�i không đ� nư�c nh� gi�t vào ho�c l�p đ�t � ch� �m ư�t như
phòng t�m, bu�ng t�m hoa sen.

N�u không, có th� s� gây h�ng hóc ho�c rò r� đi�n.

C�m ch�m

<Lo�i AC>

Tuy�t đ�i không đư�c dùng tay ch�m vào thi�t b� đ�u cu�i ngu�n đi�n
trong khi đang c�p đi�n.

N�u không, có th� b� đi�n gi�t.

<Lo�i AC>

Khi tr�i có s�m sét, không đư�c ti�p xúc hay s� vào b� đi�u khi�n.

N�u không, có th� b� đi�n gi�t.

C�m tay ư�t

Không đư�c dùng tay ư�t rút phích c�m đi�n.

N�u không, có th� b� đi�n gi�t.

C�m tháo r�i

Ngoài các m�c mà Hư�ng d�n này đã nêu, không đư�c tháo r�i ho�c thay
đ�i l�p đ�t.

N�u không, có th� s� gây ra h�a ho�n ho�c b� đi�n gi�t. Ngoài ra, còn có th� gây ra 
các v�n đ� m�t nư�c, nư�c ch�y không ki�m soát đư�c ho�c làm h�ng thi�t b� v� 
sinh d�n t�i b� thương ho�c rò r� nư�c làm th�m vào thi�t b� gia d�ng d�n đ�n thi�t 
h�i tài s�n.

CHÚ Ý

C�NH BÁO

Có nghĩa là n�i dung “B�t bu�c”, ch�c ch�n ph�i th�c hi�n.

Bên trái là hi�n th� b�t bu�c ph�i th�c hi�n.

Bi�u th� r�ng n�u ph�t l� nh�ng ký hi�u trong c�t này, x� lý không đúng cách
có th� d�n đ�n b� thương ho�c thi�t h�i tài s�n.

Các n�i dung c�n tuân th� đư�c phân lo�i và gi�i thích như dư�i đây:

Có nghĩa là n�i dung “C�m”, không đư�c làm.

Bên trái là hi�n th� c�m tháo r�i.

Tùy thu�c vào mã hàng, hình d�ng th�c t� có th� khác chút ít.



C�NH BÁO

Không đư�c l�p đ�t trên đ� v�t di đ�ng như g�n vào xe, tàu thuy�n.

N�u không, có th� s� gây cháy n�, b� đi�n gi�t, ng�n m�ch, h�ng hóc .v.v...

N�u thân chính b� rơi ra, có th� gây b� thương.

<Lo�i AC>

Không s� d�ng ngu�n đi�n AC ngoài ngu�n có hi�u đi�n th� 220V.

N�u s� d�ng ngu�n đi�n AC ho�c DC ngoài ngu�n đi�n ch� đ�nh, có th� s� gây 
cháy n� ho�c h�ng hóc.

C�m

Không đư�c dùng nư�c r�a thân chính s�n ph�m.

N�u không, có th� s� gây h�ng hóc ho�c rò r� đi�n.

<Lo�i s� d�ng pin ki�m khô>

Ch� s� d�ng pin ki�m khô.

N�u s� d�ng pin khô Ôxít thì s� d� gây cháy n� ho�c h�ng hóc.

<Lo�i pin ki�m khô>

Không kéo dây đi�n ra ngoài h�p pin.

N�u không, s� d� gây đ�t dây và l�ng phích c�m, gây ra h�ng hóc ho�c b� đi�n gi�t.

Không s� d�ng trong môi trư�ng dư�i 0oC.

N�u không, s� c� đông c�ng nư�c có th� gây n�t v� thi�t b� gây b� thương cho con 
ngư�i ho�c rò r� nư�c làm th�m vào thi�t b� gia d�ng d�n đ�n thi�t h�i tài s�n.

N�u ngư�i dùng có khuy�t t�t v� th� ch�t ho�c ngư�i dùng ít kinh nghi�m
(bao g�m tr� em), đ� ngh�  s� d�ng s�n ph�m này dư�i s� hư�ng d�n c�a 
các nhân viên chuyên nghi�p.

N�u không, có th� bÎ b�ng, gi�t đi�n, h�a ho�n ho�c b� thương.

Không đ� tr� em chơi, ngh�ch s�n ph�m này như m�t món đ� chơi.
N�u không, có th� b� b�ng, đi�n gi�t, cháy n� ho�c b� thương.

B�t bu�c ph�i 
th�c hi�n



CHÚ Ý

Không tác d�ng l�c m�nh ho�c va đ�p.

N�u không, có th� s� làm h�ng b�n ti�u d�n đ�n b� thương ho�c rò r� nư�c làm 
th�m vào thi�t b� gia d�ng d�n đ�n thi�t h�i tài s�n.

N�u b�n ti�u b� r�n, n�t ho�c v�, tuy�t đ�i không đư�c ch�m vào ph�n b�
h�ng và không đư�c s� d�ng!

N�u không, có th� b� thương do nh�ng m�nh v� h�ng. Đ� ngh� nhanh chóng thay 
th� bÏn tiÎu.

Không đ� nư�c nóng vào b�n ti�u.

N�u không, có th� s� làm h�ng b�n ti�u d�n đ�n b� thương ho�c rò r� nư�c làm 
th�m vào thi�t b� gia d�ng d�n đ�n thi�t h�i tài s�n.

Không đư�c b� rác vào trong b�n.

N�u không, có th� làm t�c đư�ng �ng thoát nư�c khi�n nư�c t� b�n ti�u tràn ra, 
làm th�m vào thi�t b� gia d�ng d�n đ�n thi�t h�i tài s�n.

Nư�c ti�u, gi�t nư�c đ�ng, ch�t t�y r�a, nư�c v.v ... rơi vãi trên b� m�t
sàn nhà ph�i dùng gi� v�t s�ch nư�c lau khô.

N�u không lau s�ch chúng, có th� t�o thành các đ�m b�n trên b� m�t sàn nhà ho�c 
làm cho b� m�t sàn nhà b� ăn mòn.

N�u trên b� m�t b�n ti�u xu�t hi�n nư�c ngưng t�, hãy dùng gi� khô lau khô.

N�u không, các đ�m b�n có th� đư�c hình thành trên b� m�t sàn ho�c làm cho b� 
m�t sàn b� ăn mòn.

*N�u s� d�ng các bi�n pháp như b�t qu�t thông gió ho�c m� các c�a s� đ� thông 
gió cho nhà v� sinh thì s� khô thoáng, không đ� l�i các gi�t nư�c.

N�u b�n ti�u b� t�c thì ph�i khóa van khóa nư�c l�i, sau đó có th� dùng
d�ng c� thông t�c bán trên th� trư�ng đ� thông t�c.

N�u nư�c x¦ trong tình tr�ng b� t�c, nư�c th�i s� tràn ra ngoài làm th�m vào thi�t b� 
gia d�ng d�n đ�n thi�t h�i tài s�n.

C�m

B�t bu�c ph�i
th�c hi�n



Tên g�i các ph� ki�n
TiÃu nam cÁm Èng t� đ�ng treo tưÇng tiÂt kiÄm nư�c (loÀi nhÅ)
USWN925AE, USWN925AEP, USWN925AS, USWN925ASP, USWN925A, USWN925AEV

Thân chính

CÁm biÂn

Đ�u phun nư�c

N�p ch�n rác (b�ng sÈ)

Van khóa nư�c

CHÚ Ý

Đ� ngh� ph�i s� d�ng n�p ch�n rác đóng kèm theo c�a s�n ph�m.

N�u s� d�ng n�p ch�n rác khác, kh� năng x�i x� nư�c có th� b� suy gi�m, có 
kh� năng s� �nh hư�ng đ�n thi�t b� v� sinh.



Nguyên lý ho�t đ�ng
S�n ph�m này ho�t đ�ng x� r�a t� đ�ng b�ng c�m �ng như sơ đ� dư�i đây:

C�m bi�n

Đ�ng g�n sát vào b�n 
ti�u, truy�n tín hi�u 
c�m �ng thì c�m bi�n 
s� ho�t đ�ng.

X� trư�c X� t� đ�ng

Chú ý

Trư�c khi s� d�ng, 
b�n ti�u s� x� trư�c.

Đ� s� d�ng ch�c năng 
x� trư�c, c�n th�c hi�n 
cài đ�t theo hư�ng d�n 
� trang 7.

Sau khi s� d�ng, ngay 
khi r�i b�n ti�u, b�n 
ti�u s� t� th�c hi�n x� 
r�a s�ch.

Th�i gian x�i �ng
thoát đ�nh k�

Thi�t b� t� đ�ng x�i 
�ng thoát 2 ti�ng/l�n, 
đi�u đó có th� ngăn 
ng�a c�n n¹½c ti¼u
bám vào b�n ti�u và 
�ng thoát nư�c.

2 ti�ng/l�n.

X� “Nư�c kh�
trùng” Ch� có �
lo�i e water + 

Phun nư�c 6 l�n/ngày 
trong th�i gian ít s� 
d�ng. Đi�u này có th� 
ngăn c�n n¹½c ti¼u bám 
vào van x� th�i c�a b�n 
ti�u.

S�n ph�m này có ch�c năng x� t� đ�ng như sau:

<Kho�ng th�i gian x�i �ng thoát>

Ngoài x� m�t l�n sau khi s� d�ng, còn có x�i �ng thoát sau m�i 2 ti�ng 1 l�n. Vi�c x�i r�a đư�ng �ng 
thoát th�i đư�c th�c hi�n nhi�u l�n, nư�c ti�u còn trong đư�ng �ng thoát th�i và s� k�t tinh, bám dính 
c�a c�n n¹½c ti¼u kèm theo s� đư�c ngăn ch�n b�ng cách x� nư�c hi�u qu�.

X� <Nư�c kh� trùng> �Ch� lo�i e water+.

Nó s� t� đ�ng xác đ�nh kho�ng th�i gian không s� d�ng trong th�i gian dài, như vào ban đêm và x� 
“Nư�c kh� trùng” vào b�n ti�u thư�ng xuyên. Vì s� t�o ra ch�t b�n trong b�n ti�u đư�c ngăn ch�n nên 
lư�ng nư�c x� sau khi s� d�ng s� gi�m đi.

�“Nư�c kh� trùng” là nư�c đư�c t�o ra b�i đi�n phân ion clorua có trong nư�c máy và tham gia vào 
thành ph�n kh� trùng (axít hypoclorơ - HCLO).

CHÚ Ý Ch�c năng này s� không ho�t đ�ng n�u m�t đi�n.

�Đ�i v�i AC và e water+, sau khi m�t đi�n mà có đi�n tr� l�i, nư�c s� ch�y ra, đi�u này là bình
thư�ng.



Thi�t đ�nh x� trư�c
�Ch� đ� x� trư�c b� NG�T khi xu�t xư�ng. Đ� ngh� quý khách cài đ�t l�i n�u có nhu c�u.

Cách th�c cài đ�t ch� đ� x� trư�c

Đ� ngh� nh�n công t�c s� 1 trên b� đi�u khi�n
sang “ON” đ� kích ho�t cài đ�t x� trư�c.
Lưu ý không đư�c nh�n công t�c quá m�nh.
Sau khi kích ho�t cài đ�t, đ� ngh� l�p đ�t b�
đi�u khi�n tr� l�i v� trí ban đ�u.

Khi không g� đư�c b� đi�u khi�n ra, hãy s� d�ng 
tu�c nơ vít đ�u d�t tháo nó xu�ng.

B� đi�u khi�n

Công t�c

Công t�c và n�i dung thi�t đ�nh

S� hi�u
công t�c

N�i dung cài đ�t 
OFF (tr�ng

thái m�c đÍnh)
ON

OFF�ON
Tiêu chu�n thay đ�i lư�ng

nư�c s� d�ng

X� trư�c

Kho�ng th�i gian x�i �ng

Không có

Có Không có

Có +0.3L/l�n

-24L/ngày

Khi th�i gian ch� đ� x�i �ng đư�c cài đ�t là “0” (khi 
công t�c s� 2 đư�c b�t sang “ON”), s� không có ch�c 
năng ngăn ch�n s� k�t tinh, bám dính c�a c�n n¹½c 
ti¼u trong b�n ti�u, đư�ng thoát th�i.

B� đi�u khi�n

Công t�c

Ti�u nam c�m �ng treo tư�ng t� đ�ng ti�t ki�m nư�c có ch�c năng ngăn ch�n s� k�t tinh, bám
dính c�a c�n nư�c ti�u trong b�n ti�u, nhưng không có tác d�ng lo�i b� hoàn toàn c�n nư�c ti�u
k�t tinh, bám dính (t�n su�t x� nư�c càng thư�ng xuyên thì nguy cơ s� càng gi�m, vi�c này hoàn
toàn là c�n thi�t).
Cơ ch� x�i �ng theo th�i gian s� t� đ�ng x� đ� x�i đư�ng �ng thoát th�i sau m�i 2 ti�ng. Đ� ngh�
c�p đi�n liên t�c 24/24 gi�.



B�o dư�ng đ� gi� cho s�ch và kéo dài tu�i th� c�a ti�u nam. Vui lòng thúc hi�n vi�c b�o
dư�ng kû lư�ng và thư�ng xuyên! M�c dù men CeFiONtect có tính ch�ng bám b�n nhưng
vi�c b�o dư�ng thư�ng xuyên v�n quan tr�ng đ� gi� cho b� m�t s�n ph�m đư�c s�ch s�.

[Làm s�ch b� m�t s�].

    Khi c�n tháo n�p ch�n rác, đ� ngh� đeo găng tay cao su!

Ch�t t�y r�a

B�t c� ch�t t�y r�a gia d�ng nào có trên th� trư�ng
đ�u có th� s� d�ng đư�c, b�t k� chúng có tính axít,
trung tính hay ki�m. Tuy nhiên, không s� d�ng hóa 
m� ph�m k� nư�c. N�u s� d�ng, nó s� che ph� lên 
b� m�t s� khi�n m�t s� b� ph�n không th� đư�c r�a 
s�ch. Cũng không s� d�ng các lo�i ch�t t�y r�a có 
ch�a ch�t gây mòn, ch�t t�y r�a chuyên d�ng có tính 
axít m�nh, ki�m m�nh ho�c ch�t t�y r�a có thành ph�n
Flo�1 b�i vì chúng có th� gây hư h�i b� m�t s�.

B�o dư�ng, vÐ sinh hàng ngày

�Vui lòng r�a s�ch hoàn toàn và tránh t�n dư ch�t 
t�y r�a.

�1 Bao g�m hydro florua và amoni florua.

D�ng c� v� sinh

Không s� d�ng các d�ng c� như bàn ch�i kim lo�i, 
mi�ng chà ni lông hay gi�y nhám vì nh�ng d�ng c� 
đó có th� làm xư�c, mòn b� m�t s�n ph�m.

V� CeFiONtect

CeFiONtect là công ngh� m�i đư�c phát tri�n đ�c 
quy�n b�i TOTO, b� m�t s� đư�c làm nh�n v�i m�t 
đ� nano là 1 ph�n tri�u c�a 1mm, khi�n c�n b�n 
khó bám và d� dàng đ� lo�i b� c�n b�n.

L�p ph� b� m�t

Không s� d�ng b�t k� ch�t t�y r�a k� nư�c, ch�ng
bám b�n hay ch�t ph� b� m�t nào.
Nh�ng s�n ph�m này không làm h�ng b� m�t s� 
nhưng các thành ph�n c�a chúng có th� che ph� b� 
m�t s� làm gi�m hi�u qu� c�a công ngh� phòng
ch�ng v�t b�n đã tích h�p.

Ch�t t�y r�a có th� s� d�ng cho
b� m�t s�

Ch�t t�y
tính axít

Ch�t t�y 
trung tính

Ch�t t�y 
tính ki�m

Hóa ch�t 
công nghi�p

Hóa ch�t 
công nghi�p

Hóa m� 
ph�m k� 

nư�c

Ch�t t�y r�a có 
tính axít

Ch�t t�y r�a
trung tính

Ch�t t�y r�a
có tính ki�m

Ch�t t�y r�a có tính axít
m�nh ho�c ki�m m�nh

Ch�t t�y r�a g�c
Flo *1

Ch�t t�y r�a có ch�a 
các ch�t gây mòn

Hóa m� ph�m
k� nư�c.

Bàn ch�i kim lo�i

Gi�y 
nhám

D�ng c� có tính 
mài mòn như 

bàn ch�i ni lông

 Các thành ph�n trong ch�t 
t�y r�a ho�c sơn làm che 
ph� b� m�t CeFiONtect.

Men CeFiONtect 
t� làm s�ch



Khuy�n ngh� khi v� sinh b� m�t bên trong ti�u nam

Khi v® sinh b� m�t trong ti�u nam, đ� ngăn nư�c x� ra, hãy s� d�ng khăn ho�c v�t d�ng tương t�!

Đ� m�t chi�c khăn, v.v... lên trên c�m bi�n

C�m bi�n d�ng nh�n bi�t

B� khăn, vv ra (thi�t b� s� t� đ�ng ph�c h�i)

Khăn, vv...

C�m

B�t bu�c ph�i
th�c hi�n

C�NH BÁO
Không đư�c r�a toàn thân s�n ph�m
b�ng nư�c.
N�u không, s� gây h�ng hóc ho�c b� đi�n gi�t.

Xin hãy thao tác c�n th�n vì đây là m�t

thi�t b� đi�n.

N�u không, có th� b� đi�n gi�t.

V® sinh ti�u nam

V�i nh�ng v�t b�n nh�

 R�a b�ng nư�c và dùng bàn ch�i ho�c b�t bi�n.

V�i nh�ng v�t b�n n�ng

Hãy lau s�ch ph�n hơi
�m � ch� v�t b�n.

Đ� tr�c ti�p ch�t t�y
r�a chuyên dùng cho
nhà v� sinh lên v�t b�n.

S� d�ng bàn ch�i ho�c
b�t bi�n đ� chà c�.

N�u v�t b�n khó b� lo�i b� có 
th� b�c v�i vào các d�ng c� 
như que, đũa m�t l�n đ� c�.

Cu�i cùng x� r�a b�ng
nư�c s�ch.



VÐ sinh ph�n c�m bi�n (thân chính)

V�i v�t b�n nh�

V�i v�t b�n n�ng
Ch�t t�y r�a có tính 
axit ho�c tính ki�m

B�t đánh bóngDung môi

Ph�n c�m bi�n 
(thi�t b� c�m bi�n)

C�a phun nư�c
(thân chính)

Lau s�ch v�t b�n b�ng m�t mi�ng v�i m�m đư�c ngâm trong
nư�c thư�ng ho�c nư�c nóng sau khi đư�c v�t khô.

Lau s�ch v�t b�n b�ng m�t mi�ng v�i m�m đã đư�c t�m dung
d�ch nư�c r�a bát trung tính đư�c pha loãng thích h�p, sau đó
lau s�ch b�ng m�t mi�ng v�i ư�t và cu�i cùng lau b�ng m�t mi�ng
v�i khô.

Lưu ý!

Không đư�c s� d�ng ch�t t�y r�a mà có th� làm hư
h�i b� m�t.
ûCh�t t�y r�a axít, thu�c t�y tr�ng g�c Clo, ch�t t�y r�a có 

tính ki�m.
ûDung môi như ch�t pha loãng ho�c benzen.
ûCh�t t�y r�a có ch�a các lo�i h�t thô như thu�c t�y hay b�t 

c� r�a.
ûMi�ng ni lông, mi�ng t�y r�a, bàn ch�i, vv…

VÐ sinh ph�n c�m bi�n (m�t c�m �ng)

Lau s�ch v�t b�n b�ng bông tăm đư�c nhúng nư�c thư�ng ho�c nư�c
nóng. N�u v�t b�n n�ng, hãy lau s�ch v�t b�n b�ng bông tăm đư�c nhúng
ch�t t�y r�a trung tính pha loãng thích h�p, sau đó lau l�i b�ng v�i ư�t.

�Khi lau, c�n th�n không đư�c làm hư h�i b� m�t m�t c�m �ng.

B�o dư�ng m�t sàn hàng ngày

CHÚ Ý

Lau nư�c ti�u, nư�c ngưng t�, ch�t t�y r�a,
nư�c, vv… bám trên sàn nhà b�ng cây lau
sàn ho�c v�i đã đư�c v�t khô.
N�u không, có th� s� đ� l�i v�t � ho�c sàn nhà b� 
ăn mòn.

Lau nư�c ti�u b�n ra t� ti�u nam ho�c nư�c ngưng t� t� thi�t b� r�t xu�ng sàn b�ng v�i v�t khô.

Lau ch�t t�y r�a, nư�c rơi vãi ra trên sàn khi v� sinh b�ng v�i v�t khô.



Ki�m tra đ�nh k�
Khi s�n ph�m b� xu�ng c�p sau m�t th�i gian dài s� d�ng (xu�ng c�p d�n theo th�i gian), có th�
x�y ra m�t an toàn. Đ� ngăn ng�a tai n�n nghiêm tr�ng do xu�ng c�p theo th�i gian và cho phép
b�n s� d�ng s�n ph�m m�t cách an toàn và tho�i mái trong th�i gian dài hơn, vui lòng t� th�c hi�n
các ki�m tra sau đây ít nh�t m�t l�n m�t năm.

Ti�u nam
ûCó v�t n�t hay không.
ûCó c�p kênh ho�c l�ng l�o hay không.

�ng m�m
ûCó v� h�ng, cong g�p 

không.

ûCó b� rò nư�c hay không.

Khe gi�a b�n ti�u và tư�ng.

ûCó rò r� nư�c không

Van khóa nư�c

ûCó rò r� nư�c không

N�p c�a thoát th�i

ûCó h�ng hóc, n�t v� 
không.

V� trí ki�m tra Ngày ki�m tra (ngày/tháng/năm)

Ti�u nam

N�p c�a thoát 
th�i

�ng m�m

V� trí ki�m tra Ngày ki�m tra (ngày/tháng/năm)

Khe ti�u nam 
và tư�ng

Van khóa nư�c



Thay pin (ch� dành cho lo�i s� d�ng pin ki�m khô)

Ghi chú sơ b� v� vi�c thay pin

N�u pin trong h�p pin đã h�t, ph�n thân s� nh�p nháy trong chu k� 2
giây. Khi nó chuy�n sang chu k� 4 giây, ch�c năng x� nư�c s� d�ng l�i.

Phương pháp thay pin

C�NH BÁO

C�m

Ch� dùng pin ki�m khô.

N�u dùng pin ôxy hóa khô ho�c các lo�i khác tương t� có th� s� x�y ra h�a 
ho�n ho�c h�ng hóc.

Không đư�c kéo dây đi�n trong h�p pin.

N�u không, có th� m�t k�t n�i dây di�n ho�c thi�t b� đ�u cu�i ho�c gây ra h�a 
ho�n, đi�n gi�t.

Do ch�c năng x� nư�c s� d�ng ngay khi c�m bi�n b�t đ�u nh�p nháy theo chu k� 4 giây, hãy tham 
kh�o các hư�ng d�n sau đây và ti�n hành thay pin ngay t�c thì.

Khi c�m bi�n b�t đ�u nh�p nháy theo chu k� 2 giây, hãy nhanh chóng ti�n hành thay pin theo 
trình t� dư�i đây.

Tháo vít ra, sau đó g� bÞ đi�u khi�n ra.

Khi không g� đư�c b� đi�u khi�n ra, hãy s� 
d�ng tu�c nơ vít đ�u d�t tháo nó xu�ng. B� đi�u khi�n H�p pin

L�y h�p pin ra, sau đó m� khóa ch�ng th�m.

B� đi�u khi�n

H�p pin



Phương pháp thay pin (ti�p theo trang trư�c)

Tháo pin đã h�t, sau đó l�p pin ki�m khô 
m�i r�i đóng khóa ch�ng th�m l�i.

L�p đ�t b� đi�u khi�n vào v� trí ban đ�u và
v�n ch�t nó b�ng vít.

[Khi đèn LED báo thay pin nh�p nháy (chu k� 
4 giây)]
Có th� s� d�ng đư�c trong vài giây sau khi k�t 
n�i pin khô.
[Khi đèn LED báo thay pin không nh�p nháy 
(chu k� 4 giây)]
� Không s� d�ng đư�c trong vòng 5 phút sau khi 

k�t n�i pin khô.
� Trong vòng 5 đ�n 10 phút sau khi k�t n�i pin khô, 

đèn LED (đi�t phát quang) s� nh�p nháy trong 
lúc ch�c năng nh�n bi�t c�a c�m bi�n kích ho�t 
tr�ng thái nh�n bi�t đ� xác nh�n. Sau đó, đèn 
LED s� không nh�p nháy k� c� khi nh�n bi�t.

Đ�t h�p pin vào trong b� đi�u khi�n

B� đi�u khi�n

Pin ki�m khô

B� đi�u khi�n
H�p pin



X� lý s� c�
N�u nh�n th�y có s� c�, trư�c h�t hãy ki�m tra xem có m�t đi�n hay m�t nư�c không. N�u v�n
bình thư�ng thì tháo s�n ph�m ra sau đó th�c hi�n ki�m tra theo các bư�c dư�i đây. Ki�m tra ph�n
“Tên g�i các ph� ki�n” (trang 5) đ� bi�t v� trí t�ng ph� ki�n. N�u như quý khách nghi ng� v�n có
s� c� sau khi đã ki�m tra theo các h�ng m�c ki�m tra thì hãy đóng van khóa nư�c sau đó liên l�c
v�i ngư�i l�p đ�t ho�c ngư�i bán hàng.

Trư�c khi yêu c�u s�a ch�a (ki�m tra tên g�i các ph� ki�n � trang 5)

Hi�n tư�ng Tình tr�ng Gi�i pháp Trang
tham kh�o

Sàn ư�t.

Nư�c ngưng đ�ng trên ti�u 
nam nh� xu�ng sàn.

Nư�c ti�u b�n t� ti�u nam 
xu�ng sàn nhà.

Lau s�ch nư�c đ�ng b�ng v�i khô và thông 
gió nhà v� sinh.

Lau s�ch nư�c ti�u tràn ra b�ng gi� lau.

10

10

17

15~16

15~16

12

16

17

15~16

18

17

17

12

8

V� sinh màng l�c.
C�n b�n làm t�c ngh�n 
màng l�c.

Nư�c không
x� đư�c.

Nư�c x�
không ng�ng.

Nư�c x� quá ít.

Nư�c t� x�.

Đèn LED nh�n
bi�t sáng ho�c
nh�p nháy.

Có t�n lưu
ch�t t�y r�a
trong lòng b�n.

Van khóa nư�c chưa đư�c 
m�.

Đèn LED nh�n bi�t không 
sáng trong khi s� d�ng.

Đèn LED nh�n bi�t nh�p 
nháy (chu k� 4 giây).

C�n b�n làm t�c ngh�n 
màng l�c.

Van khóa nư�c m� nh�.

Nư�c t� x� ngay c� khi 
không s� d�ng ti�u nam.

Đèn LED nh�n bi�t sáng 
trong khi s� d�ng.

Đèn LED nh�n bi�t nh�p 
nháy trong khi s� d�ng.

N�u có t�n lưu ch�t k� 
nư�c, lòng b�n khó đư�c 
tư�i ư�t đ�u đ� x� r�a.

M� van khóa nư�c.

(Lo�i AC, e water+)
Ki�m tra có đi�n vào không.

(Lo�i ch�y pin ki�m khô)
Thay pin d� phòng.

Đóng van khóa nư�c và liên l�c v�i ngư�i l�p 
đ�t ho�c ngư�i bán hàng.

V� sinh màng l�c.

M� to thêm van khóa nư�c.

Ch�c năng x�i �ng đ�nh k� đang ho�t đ�ng 
ho�c ch�c năng phun x� ng�t quãng đ� ch�ng 
đóng băng đang đư�c th�c hi�n.

(Lo�i AC, e water+)
Thi�t k� đ� đèn sáng.

Thi�t k� đ� đèn nh�p nháy khi ch�c năng x�i 
�ng đ�nh k� đang ho�t đ�ng.

Kho�ng 10 phút sau khi thay pin, đèn LED 
nh�n bi�t s� nh�p nháy trong lúc ch�c năng 
nh�n bi�t c�a c�m bi�n kích ho�t tr�ng thái 
nh�n bi�t đ� xác nh�n.

Hãy lau s�ch lòng b�n như vÒ sinh hàng ngày.



Nư�c không x� ra (lo�i AC, e water+)

C�NH BÁO

C�m
ch�m

Không bao gi� đư�c ch�m vào thi�t b�
đ�u cu�i ngu�n đi�n khi đang c�p đi�n.

N�u không, có th� b� đi�n gi�t.

 Yêu c�u khi k�t n�i và ng�t k�t n�i dây đi�n 

Đ� ngh� nhân viên thi công, th�c hi�n c�m và rút 
dây ngu�n c�a kh�i đ�u cu�i ph�i là ngư�i có trình 
đ� thi công đi�n.

Thi�t b� đ�u cu�i

Dây ngu�n đi�n

Khi đèn LED nh�n bi�t sáng bình thư�ng khi
đang s� d�ng ti�u nam.

Hãy xác nh�n van t�ng và van khóa nư�c đã
đư�c m� hay chưa.

�N�u nư�c v�n không đư�c x� ra thì dùng 
tu�c nơ vít đ�u d�t đ� đóng van khóa nư�c, 
sau đó g�i yêu c�u s�a ch�a t�i ngư�i l�p 
đ�t ho�c ngư�i bán hàng.

Đèn LED nh�n bi�t

Đèn LED nh�n bi�t sáng ngay c� khi không s�
d�ng ti�u nam, hãy xác nh�n xem có v�t c�n
không. N�u có, hãy lo�i b� v�t c�n.

�N�u nư�c v�n không x� ra thì dùng tu�c nơ vít đ�u 
d�t đ� đóng van khóa nư�c, sau đó g�i yêu c�u s�a
ch�a t�i ngư�i l�p đ�t ho�c ngư�i bán hàng.

Van khóa nư�c

M�

Đóng

Tu�c nơ vít đ�u d�t

Đèn LED nh�n bi�t



Nư�c không x� ra (lo�i AC, e water+) (ti�p theo)

Khi đèn LED nh�n bi�t không sáng trong lúc ti�u nam đang đư�c s� d�ng.

Gi� tay che lên đèn LED nh�n bi�t.

Ki�m tra có đi�n vào không.

�N�u nư�c v�n không x� ra thì dùng tu�c nơ vít đ�u d�t đ� 
đóng van khóa nư�c, sau đó g�i yêu c�u s�a ch�a t�i ngư�i 
l�p đ�t ho�c ngư�i bán hàng.

Đèn LED nh�n bi�t

Van khóa nư�c

Đóng

Tu�c nơ vít đ�u d�t

M�

Nư�c ch�y không ng�ng

Dùng tu�c nơ vít đ�u d�t đ� đóng van khóa nư�c.

�Đ� ngh� sau đó g�i yêu c�u s�a ch�a t�i ngư�i l�p đ�t 
ho�c ngư�i bán hàng.

Đóng

Tu�c nơ vít đ�u d�t

M�

Van khóa nư�c



Lư�ng nư�c x� ra ít

CHÚ Ý
Khi s� d�ng s�n ph�m, hãy m� van khóa nư�c h�t c�.

N�u van khóa nư�c đóng m�t ph�n, hi�u su�t x� nư�c có th� gi�m và làm m�t v� sinh.

Dùng tu�c nơ vít đ�u d�t đóng van khóa nư�c.

Dùng c� lê tháo d�n hư�ng c�a tr�c, sau đó 
l�y màng l�c nư�c ra.

Dùng bàn ch�i,... đ� cÐ s�ch c�n b�n bám trên 
m�t lư�i màng l�c nư�c.

�N�u nư�c v�n không x� ra thì dùng tu�c nơ vít đ�u d�t 
đ� đóng van khóa nư�c, sau đó g�i yêu c�u s�a ch�a t�i 
ngư�i l�p đ�t ho�c ngư�i bán hàng.

Van khóa nư�c

M�

Đóng

Tu�c nơ vít đ�u d�t

C� lê

Màng l�c

D�n hư�ng c�a tr�c

Đèn LED nh�n bi�t sáng ho�c nh�p nháy

Đ�i v�i lo�i AC, lo�i DC ch�y pin ki�m khô và lo�i e water+, đèn LED nh�n bi�t có th� s� 
sáng ho�c nh�p nháy. Khi đèn LED sáng ho�c nh�p nháy, nó có nghĩa như sau đây.

<Bi�u th� ti�u nam đang đư�c s� d�ng>
� Lo�i AC: Đèn sáng.
� Lo�i DC pin ki�m khô: Đèn không sáng.

<Bi�u th� tính năng x�i �ng đ�nh k� hay x� nư�c ng�t quãng
đang v�n hành>
� Lo�i AC: Nh�p nháy.
� Lo�i DC pin ki�m khô: Nh�p nháy.

<Bi�u th� tính năng x� r�a b�ng nư�c “e water+” đang v�n
hành>
� Lo�i e water+: Nh�p nháy.

<Bi�u th� thay th� ph� ki�n cho nư�c “e water+”>
� Lo�i e water+: Nh�p nháy nhanh.

�N�u quý khách th�y đèn nh�p nháy nhanh thì hãy liên l�c v�i
ngư�i s�a ch�a ho�c ngư�i bán hàng đ� yêu c�u s�a ch�a.
M�c nư�c có th� tăng lên t�m th�i đ� làm gi�m c�n b�n bám
vào đư�ng b�y nư�c.

<Bi�u th� thay pin>
� Lo�i DC pin ki�m khô: Nh�p nháy (trong chu k� 2 giây).

<Bi�u th� ngu�n đi�n đang đư�c c�p (ch� trong 10 phút)>
� Lo�i AC, e water+: Đèn sáng.
� Lo�i DC pin ki�m khô: Nh�p nháy.
�10 phút sau khi thay pin, đèn LED s� nh�p nháy trong lúc

ch�c năng nh�n bi�t c�a c�m bi�n kích ho�t tr�ng thái nh�n 
bi�t đ� xác nh�n. Sau đó, đèn LED s� không nh�p nháy k� 
c� khi nh�n bi�t.



Nư�c ch�y không ng�ng

S�n ph�m có tính năng t� đ�ng x� như sau đây.
<X�i �ng đ�nh k�>

Ngoài nh�ng l�n x� nư�c sau m�i l�n s� d�ng, x�i �ng đ�nh k� s� ho�t đ�ng m�i 2 ti�ng. X�i �ng đ�nh 
k� đư�c th�c hi�n hi�u qu� b�ng s� d�ng 2 l�n x� và có tác d�ng gi�m thi�u c�n nư�c ti�u tích t� bám 
trong đư�ng �ng th�i.

<R�a b�ng nư�c “e water+”> �Ch� có lo�i e water+

Thi�t b� s� t� đ�ng phán đoán kho�ng th�i gian mà nó không đư�c s� d�ng sau m�t th�i gian dài, ch�ng 
h�n như vào ban đêm và thư�ng xuyên x� “nư�c v� sinh kh� trùng” vào b�y nư�c c�a b�n ti�u. Do 
ngăn ch�n ch�t b�n trong b�n ti�u, nên lư�ng nư�c x� sau khi s� d�ng có th� gi�m xu�ng.

�“e water+” là nư�c đư�c t�o ra b�i đi�n phân ion clorua có trong nư�c máy và tham gia vào thành 
ph�n kh� trùng (axít hypoclorơ).

CHÚ Ý Các tính năng trên s� không kh�i đ�ng khi ngu�n đi�n đang b� ng�t.

�N�u t�n su�t x�i �ng đ�nh k� t� đ�ng x� không gi�ng v�i miêu t� trong các trư�ng h�p trên, hãy 
liên h� v�i ngư�i l�p đ�t ho�c ngư�i bán hàng đ� yêu c�u s�a ch�a.



H�i đáp v� ti�u nam
Cái gì gây ra các v�t b�n màu đen xung quanh ti�u nam?

Khi đi ti�u, nư�c ti�u có th� b�n ra tùy thu�c vào nó ti�p xúc v�i ti�u 
nam � ch� nào.
Đ�c bi�t là trên sàn g�, n�u nư�c ti�u còn bám l�i trên sàn nhà, amoni 
trong nư�c ti�u có th� gây ra nh�ng v�t � đen trên sàn nhà.

Có th� tránh đ� nư�c ti�u b�n ra khi s� d�ng ti�u nam không?

Sàn g�

Vi�c nư�c ti�u b�n ra ngoài hay không ph� thu�c vào nó ti�p xúc v�i 
ti�u nam � ch� nào. H�u h�t m�i ngư�i có xu hư�ng ti�u vào n�p c�a 
thoát th�i, nhưng s� t�t hơn khi ngư�i dùng ti�u tr�c ti�p vào m�t 
trư�c c�a thành ti�u nam, sau đó nư�c ti�u s� ch�y t� t� xu�ng.

Cái gì gây ra v�t b�n màu đen và h�ng bên trong ti�u nam?
� các vùng như bên trong lòng ti�u nam và xung quanh n�p c�a thoát th�i có th� b� m�t màu ho�c chuy�n 
sang màu đen ho�c v�t b�n màu h�ng bám vào. Nguyên nhân do các bào t� n�m m�c ho�c vi khu�n trôi 
n�i trong không khí sinh s�n b�ng cách s� d�ng các ch�t b�n bám vào ti�u nam. Khi b�n, hãy dùng bàn 
ch�i t�m ch�t t�y r�a nhà v� sinh trung tính chà c� đ� v� sinh.

X� lý th� nào khi mu�n th�i b� thi�t b� này

N�u b�n c�n th�i b� s�n ph�m này, vui lòng không th�i b�  như là rác th�i sinh ho�t thông thư�ng. Vui 
lòng tuân theo các quy đ�nh đ� x� lý rác th�i xây d�ng ho�c ph�c h�i và tái ch� đúng cách thông qua h� 
th�ng tái ch� đ�c l�p.



Thông s� k� thu�t

Lo�i

Mã s�n ph�m

Kích thư�c s�n ph�m

Ngu�n đi�n c�p

Đi�n năng tiêu th� và
tu�i th� pin

Vùng nhi�t đ� xung
quanh khi ho�t đ�ng

Kho�ng cách nh�n bi�t

Th�i gian nh�n bi�t yêu
c�u

Áp su�t nư�c c�p

Lư�ng nư�c x� tiêu chu�n

Ch�c năng x� trư�c

Th�i gian x�i �ng

Nư�c e water+

Ki�u n�i �ng c�p nư�c

Nư�c s� d�ng

D�ng treo tư�ng

Lo�i AC Lo�i e water+ Lo�i pin ki�m khô

USWN925AE/AEP
USWN925AEV

USWN925AS
USWN925ASP

USWN925A

R�ng 306mm x Sâu 400mm x Cao 590mm

Pin ki�m khô

Không quá 0.5W

Không quá 0.5W
24W v�i x� nư�c

kh� trùng

Kho�ng 2 năm n�u s�
d�ng v�i t�n su�t

4000/tháng

0~40oC

T� đ�ng đi�u ch�nh trong kho�ng 650mm ho�c ng�n hơn
�Không th� l�p đ�t đư�c n�u có m�t b�c tư�ng ch�n trong kho�ng 650mm trư�c

c�m bi�n.

Kho�ng 5 giây ho�c lâu hơn (không nh�n bi�t n�u th�i gian ít hơn 5 giây)

Áp su�t nư�c t�i thi�u (áp su�t đ�ng): 0.07MPa
Áp su�t nư�c t�i đa (áp su�t tĩnh): 0.75MPa

Khi s� d�ng là 0.5L

Có th� đư�c thi�t l�p “OFF” (t�t)
(cài đ�t khi đư�c v�n chuy�n) ho�c “0.3L/l�n x�”

C� sau m�i 2 ti�ng x� 2L
�T� đ�ng đi�u ch�nh ph� thu�c vào tình tr�ng s� d�ng.

Không có
0.5Lít/l�n

�6L�n/ngày Không có

DN 15 (Ren n�i G1/2)

Nư�c máy, nư�c tái s� d�ng �1

�1 N�u s� d�ng nư�c tái s� d�ng, nư�c e water+ có th� không th� phát huy tác d�ng di�t khu�n.

Xoay chi�u (AC) 220V, 50Hz


