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CHÚ Ý AN TOÀN
Trư c khi sử dụng, hãy đ c k ph n “chú ý an toàn này” r i sử dụng cho đúng cách!
Sau khi đọc xong quyển hướng dẫn sử dụng này, hãy bảo quản tại nơi người sử dụng thường xuyên nhìn thấy.
Trong bản hướng dẫn này, để sử dụng sản phẩm đúng cách nhằm tránh nguy hại cho quý khách và người khác cũng
như tổn hại về tài sản, chúng tôi có sử dụng nhiều ký hiệu. Các ký hiệu và ý nghĩa như sau đây.

Ý nghĩa

Ký hiệu
Cảnh báo

Hiển thị rằng nếu bỏ qua nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có
thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.

Chú ý

Hiển thị rằng nếu bỏ qua nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có
thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

Ký hiệu

Ý nghĩa

Ký hiệu

Ý nghĩa
Bắt buộc thực hiện

Cấm

Cảnh báo
Không sử dụng nguồn điện ngoài AC220V。
Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật。
Không được sử dụng ổ cắm bị lỏng.
Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật

Cấm

Không được xả nước vào phích cắm hoặc các bộ điều khiển.
Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật
Không được bẻ cong dây, đè vật nặng hoặc thao tác mạnh lên dây
nguồn điện. Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn.

Cảnh báo
Không lắp đặt ở nơi ẩm ướt như phòng tắm.
Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến sự cố hoặc điện giật.

Cấm

Cấm tháo

Đề nghị không được vượt quá công suất định mức của ổ cắm hoặc
dây cáp.
Sử dụng cáp nhỏ dẫn đến tình trạng vượt quá công suất định mức, có
thể phát sinh nhiệt, gây ra hỏa hoạn.

Tuyệt đối không được tháo, sửa chữa, cải tạo.
Nếu không có thể sẽ bị điện giật hoặc gây ra hỏa hoạn.

Không được dùng tay ướt rút phích cắm nguồn điện.
Nếu không có thể bị điện giật.

Cấm chạm Khi có sấm chớp, không được tiếp xúc với phích cắm nguồn điện.
Nếu không có thể bị điện giật.

Cảnh báo
Khi rút dây nguồn, phải cầm chắc phích cắm rồi mới rút phích cắm ra
khỏi ổ.
Nếu kéo dây nguồn, sẽ làm hỏng phích cắm và dây nguồn gây ra hỏa
hoạn hoặc điện giật.
Cắm chặt phích cắm vào ổ cắm.
Nếu không có thể bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
Để lắp đặt sản phẩm này cần phải người có trình độ chuyên môn .

Bắt buộc
thực hiện

Trẻ em và người khuyết tật muốn sử dụng sản phẩm này cần phải có
người lớn giám sát.

Đóng van khóa nước lại trước khi vệ sinh đầu tạo bọt.
Nếu không có thể sẽ bị rò rỉ nước làm ướt dẫn đến làm tổn thất các
vật dụng gia đình.

Định kỳ (2 lần 1 năm) tiến hành xác nhận tình trạng rò rỉ nước của sản
phẩm và xung quanh, xem sản phẩm có bị lỏng không.
Nếu không có thể sẽ dẫn tới hiện tượng các bộ phận trên sản phẩm bị
hư hỏng, gây thương tích cho người sử dụng do lão hóa, mòn hoặc rò rỉ
nước gây ra tổn thất tài sản khác.

Chú ý

Bắt buộc
thực hiện

Không được tác dụng lực mạnh lên sản phẩm.
Nếu không có thể làm sản phẩm bị vỡ, hoặc phát sinh sự cố, rò rỉ nước.

Không sử dụng sản phẩm ngoài trời hoặc những nơi có thể có thể đóng
băng.
Nếu không có thể làm hỏng các bộ phận của sản phẩm, gây ra rỉ nước
làm hỏng các vật dụng khác.
Những hỏng hóc do đóng băng gây ra sẽ bị thu phí sửa chữa kể cả khi
sản phẩm đang trong hạn bảo hành.
Nếu có thể bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường xung
quanh, tránh để nhiệt độ giảm xuống dưới mức nhiệt độ đóng băng

Cấm
Trong quá trình sử dụng không được bịt chặt vòi nước.
Nếu không nước sẽ vào trong vòi, dẫn đến rò rỉ nước làm ướt hoặc hư
hỏng các tài sản khác trong nhà.

Bắt buộc
thực hiện

Rút nguồn của thiết bị nếu không sử dụng thiết bị trong khoảng thời
gian dài.
Nếu không có thể vì sai sót, sự cố nào đó mà gây ra những sự cố không
thể lường trước.
Đảm bảo phích cắm nguồn đã được bôi keo chống nước.

MÃ SẢN PHẨM
Hình ảnh
minh họa

Mã sản phẩm

Trọng lượng tịnh
(kg)

Tổng trọng
lượng (kg)

DLE105AN

Khoảng 0.6

Khoảng 0.8

DLE106AN

Khoảng 1.1

Khoảng 1.3

Kích thước hộp bên ngoài
(chiều dài x rộng x cao)

270×195×80mm

/RҥL
YzL
FҧP
ӭQJ

Hình ảnh
minh họa
%ӝ
ÿLӅX
NKLӇQ

DLE112AN

Khoảng 0.9

Khoảng 1.1

DLE117AN

Khoảng 1.2

Khoảng 1.4

DLE110AN

Khoảng 0.6

Khoảng 1.1

DLE110A1N

Khoảng 0.6

Khoảng 1.1

DLE110A2N

Khoảng 0.7

Khoảng 1.2

DLE125A

Khoảng 0.7

Khoảng 1.0

295×210×80mm

DLE125A1

Khoảng 1.0

Khoảng 1.3

340×210×80mm

DLE126A

Khoảng 0.7

Khoảng 1.3

300×195×95mm

DLE126A1

Khoảng 1.4

Khoảng 1.9

310×310×105mm

Mã sản phẩm

Trọng lượng tịnh
(kg)

DLE124DE

Khoảng 0.9

Khoảng 1.3

DLE124DK

Khoảng 0.9

Khoảng 1.3

DLE124DH

Khoảng 1.0

Khoảng 1.4

Phụ kiện tùy chọn (được bán riêng)
Van điều nhiệt
Hình ảnh
minh họa

Tổng trọng
lượng (kg)

Mã sản phẩm

DLE424SMA

490×220×75mm

Kích thước hộp bên ngoài
(chiều dài x rộng x cao)

250×190×150mm

TÊN CÁC BỘ PHẬN
※

Tên bộ phận cấu tạo : Tùy theo từng mã sản phẩm mà hình ảnh minh họa và sản phẩm thực tế có thể khác nhau.

Thân vòi nước

Bộ cảm ứng

Dây nối của bộ cảm ứng
Ống dẫn vòi nước
Phụ kiện đi kèm

Bộ điều khiển
hoặc
Chìa đóng mở
Ống nối
(mua riêng)

Van cấp nước
(mua riêng)

Phích cắm điện
(loại điện AC)

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Ki m tra van c p nư c

Mở

Van cấp nước

Van khóa nước có đang được mở không?
Nếu đóng thì mở van cấp nước ngược chiều kim
đồng hồ. (Cách mở van tùy theo loại van)
Đối với phương pháp đóng mở, vui lòng tham
khảo hướng dẫn sử dụng của van cấp nước đã
chọn.

Ki m tra dây cáp

Dây cáp của bộ cảm ứng đã cắm chưa?
Tháo vỏ của bộ điều khiển ra, kiểm tra xem dây
cáp của bộ cảm ứng đã được cắm chưa?

Đầu cáp

Ki m tra ngu n đi n
Phích cắm nguồn

Đèn báo hiệu
của bộ cảm ứng
Bộ cảm ứng

Dây điện đã được cắm chưa?
Khi sử dụng sản phẩm loại dùng điện AC, đề nghị
cắm chặt phích cắm vào ổ cắm, và cắm hết nấc của
phích cắm.
Sau khi cắm dây nguồn khoảng 10 phút, đèn báo
hiệu của bộ cảm ứng nhấp nháy báo hiệu trạng thái đã
làm việc không phải đèn báo hiệu sự cố. (Khoảng 10
phút sau, đèn báo hiệu sẽ dừng nhấp nháy.

CÁCH SỬ DỤNG
X nư c, khóa nư c
Khi sử dụng bộ cảm ứng:

1. Để tay gần với vòi nước.
Bộ cảm ứng cảm nhận diện được tay sẽ tự động xả
nước.
2. Di chuyển tay ra
Di chuyển tay ra khoảng 1-2 giây, nước sẽ ngưng xả.
Sau khi xả nước khoảng 1 phút, vòi sẽ tự động ngắt.
(Nếu muốn tiếp tục xả nước, bạn hãy đưa tay ra khỏi
vòi rồi lại đưa tay vào gần vòi nước).

Miệng xả nước

Mẹo
Nếu bạn muốn vòi xả nước liên tục:
Nếu phía trước bộ cảm ứng có vật bất động, thì khoảng 15 giây sau vòi nước sẽ tự
động xả nước.
Trong trường hợp bạn muốn nước xả liên tục như lắp vòi nước thì có thể để một vật
dễ phản chiếu dạng tấm như tấm kim loại phía trước bộ cảm ứng, cách khoảng 4cm
(lâu nhất có thể liên tục xả nước trong vòng 1 phút).

Yêu cầu
Trong quá trình sử dụng, không được bịt chặt vòi nước.
Có thể nước sẽ ngấm qua miệng vòi nước dẫn đến rò rỉ, làm ướt hỏng các vật
dụng khác.
Không đặt các vật cản khác trong phạm vi cảm ứng của bộ cảm ứng.
Có thể sẽ dẫn đến nhầm lẫn trong hoạt động của vòi nước
Ngoài ra, vòi nước có thể hoạt động nhầm lẫn do tác động của các thiết bị sử
dụng tia hồng ngoại khác.

Ki m tra lưu lư ng nư c
Xác nhận lưu lượng cấp nước của ống dẫn nước trước
khi sử dụng.
Đối với loại 2L: không nhỏ hơn 2L / phút.
Đối với loại 1.5L: không nhỏ hơn 1.5L / phút.
Bộ cảm ứng
Bình chứa
dung tích
500ml

Xác nhận thời gian làm
đầy bình nước:
2L loại: ít hơn 15 giây,
1.5L loại: ít hơn 20 giây

Đi u ch nh lưu lư ng nư c
Đối với sản phẩm loại sử dụng điện AC, bắt buộc
phải rút phích nguồn ra trước khi thao tác.

Quan
Tr ng

Nắp ngoài của
bộ điều khiển

Do bên trong bộ điều khiển có van điều
tiết dòng nước nên về cơ bản không cần điều
chỉnh.
Đề nghị Mở hết cỡ van khóa nước .
Nhưng trong trường hợp áp lực cấp nước quá yếu
dẫn tới tình trạng dòng nước chảy chậm, khi đó hãy
làm theo hướng dẫn bên dưới, tháo van điều lưu để
điều chỉnh dòng nước.

1. Trước tiên hãy đóng van khóa nước lại.
2. Nới lỏng ốc, tháo nắp che bộ điều khiển.

Bu lông

3. Tháo kẹp cố định
4. Tháo bộ điều khiển theo chiều hướng lên trên.
5. Tháo lưới lọc, van điều lưu.
6. Lắp lưới lọc vào vị trí ban đầu
7. Lắp bộ điều khiển vào vị trí ban đầu.
8. Lắp kẹp cố định
Chú ý không được quên lắp lưới lọc.

Van điều lưu
Lưới lọc

Kẹp cố định

Chú ý
Bắt buộc phải lắp kẹp cố định.
Nếu không có thể sẽ bị rò rỉ nước
BÁT BUỘC

Tại rãnh của kẹp cố định đều có gioăng.

Sau khi lắp kẹp cố định xong, kiểm tra bằng
mắt thường hoặc bằng kính

Rãnh
Không cắm vào
hết mức

Gioăng
Cắm nghiêng

BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY
Đề nghị tiến hành bảo dưỡng thường xuyên cho sản phẩm, để đảm bảo chức năng cũng như đảm bảo vệ sinh ngoại quan trong quá trình sử
dụng sản phẩm.

B o dư ng lư i l c
Đối với loại sử dụng điện AC, bắt buộc phải ngắt
nguồn điện trước khi thao tác.

Quan
Tr ng

Đóng van

Nếu lưới lọcbị tắc sẽ khiến cho dòngchảy
chậm,chức năng của sản phẩm không được phát
huy hết.
1. Đóng van cấp nước

Van cấp nước
Nắp ngoài của bộ điều
khiển

2. Tháo nắp ngoài của bộ điều khiển

Vít

Trên

Lưới lọc

Kẹp cố định

3. Tháo kẹp cố định
4. Tháo bộ điều khiển theo chiều hướng lên trên
5. Tháo lưới lọc

Lưới lọc

Bàn chải

6. Dùng bàn chải vệ sinh lưới lọc
(Đối với loại điều nhiệt còn cần vệ sinh
lưới lọc tại vị trí cấp nước nóng lạnh)
7. Lắp ráp lại như ban đầu
8. Mở van cấp nước

B o dư ng đ u x nư c
Đối với loại sử dụng điện AC, bắt buộc phải ngắt
nguồn điện trước khi thao tác

Quan
Tr ng
1. Đóng van cấp nước

Đóng van

Van cấp nước
Đầu tạo bọt loại nhỏ
Gioăng

Đầu tạo bọt
Ốc điều tiết lưu
lượng nước

2. Sử dụng dụng cụ đóng mở để vặn lỏng bộ tạo bọt
tại miệng vòi.
Khi tháo chú ý không để dụng cụ làm xước bề
mặt bộ cảm ứng.

Đầu tạo bọt loại vừa

Mở

3. Dùng bàn chải mềm vệ sinh vòi xả.
4. Dùng dụng cụ tháo lắp đi kèm để lắp bộ tạo
bọt lại vị trí ban đầu.
5. Mở van cấp nước
6. Xem mục 8-9 “Xác nhận lưu lượng và điều chỉnh
lưu lượng” để thực hiện điều chỉnh lưu lượng.
Đầu tạo bọt

Dụng cụ tháo lắp

Đầu tạo bọt

Bàn chải

Sau khi lắp đặt xong, kiểm tra xem có bị rò nước
không

B o dư ng b c m ng
Nếu bề mặt mắt cảm ứng bị bám bụi thì sẽ khó nhận diện được. Vì vậy phải thường xuyên vệ sinh bề mặt
mắt cảm ứng

Đóng

Quan
Tr ng

1. Đóng van cấp nước

Van cấp nước

Thiết bị cảm ứng

2. Dùng tăm bông thấm nước lạnh hoặc nước
ấm lau sạch bụi bẩn bám trên mắt cảm ứng.
Nếu vết bẩn khó làm sạch thì có thể dùng
khăn lau và nước rửa trung tính để lau sạch
sau đó dùng nước sạch để lau lại.

Tăm bông

3. Mở van cấp nước

Sử dụng vải mềm để tiến hành bảo dưỡng
Nếu có vết bẩn nhỏ.
Dùng vải mềm thấm nước lạnh hoặc nước ấm tháo ra, sau đó lau sạch
bụi bẩn bám trên bộ phận cảm ứng và miệng vòi xả nước.
Nếu có vết bẩn lớn.
Dùng vải mềm thấm lượng nước tẩy rửa bát trung tính lau sạch vết bẩn
sau đó lau lại bằng nước sạch.

Thuố

ít

i

mô

Không để phích cắm nguồn điện và bộ điều khiển bị dính
nước. Nếu không có thể bị điện giật hoặc hỏa hoạn.

ng

Nước rửa axit, chất tẩy trắng oxi, nước rửa tính kiềm
Chất hòa tan như dung môi, xăng
Các chất tẩy rửa có chứa hạt như bột tẩy rửa, bột mài
Bàn chải ni-lông

Du

Không sử dụng các dụng cụ sau vì chúng có thể làm hư
hỏng bề mặt vòi xả nước.

c tẩy

Yêu cầu

/ax

ềm

Ki

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Để có thể sử dụng sản phẩm một cách an toàn, phù hợp, đề nghị thực hiện các công việc kiểm tra sau:

Ki m tra rò nư c (2 l n m t năm)
Kiểm tra xung quanh vòi nước có bị rỉ nước không .
Do lão hóa, mài mòn mà các bộ phận bên trong bị hư hỏng,
vỡ hoặc rỉ nước ngấm sang các vật dụng khác gây ra hư
hỏng. Khi bị rỉ nước, hãy ngắt van cấp nước hoặc van tổng
(tham khảo trang 17), đồng thời yêu cầu đơn vị thi công lắp
đặt hoặc nơi bán bàng hoặc công ty để sửa chữa.

Không
rò nước

Thân vòi nư c, b đi u khi n có b l ng không (2 lần một năm)

Ốc lục giác

Không lỏng

Kiểm tra vòi nước, bộ điều khiển có bị lỏng không.
Nếu vòi hoặc bộ điều khiển bị lỏng mà vẫn tiếp tục sử dụng
vòi thì có thể khiến cho ống dẫn nước bị rỉ.
Nếu vòi nước bị lỏng, hãy vặn chặt ốc lục giác bên dưới vòi.

Kiểm tra phích cắm điện (mỗi tháng một lần) [Loại điện AC]
Ố cắm
Keo silicon
Phích cắm điện

Nếu vòi hoặc bộ điều khiển bị lỏng mà vẫn tiếp tục sử
dụng vòi thì có thể khiến cho ống dẫn nước bị rỉ.
Nếu vòi nước bị lỏng, hãy vặn chặt ốc lục giác bên dưới vòi.
Vệ sinh phích cắm (mỗi tháng 1 lần)
Vệ sinh bụi bẩn bám trên phích cắm

C m ng c a thi t b c m ng
Hãy tiến hành bảo dưỡng khi thấy
khoảng cách cảm ứng rút ngắn lại.

Kiểm tra khoảng cách cảm ứng của thiết bị.
Khi thấy khoảng cách cảm ứng của thiết bị ngắn hơn so với
lúc mới sử dụng có khả năng bề mặt thiết bị cảm ứng bị bẩn.
Khi khoảng cách cảm ứng ngắn hơn, đề nghị tiến hành kiểm
tra theo các bước tại trang 13 “bảo dưỡng mắt cảm ứng”,
sau đó thực hiện bảo dưỡng.

CÁC LINH KIỆN NÊN THAY THẾ ĐỊNH KỲ
Để có thể sử dụng sản phẩm một cách an toàn, hiệu quả, cần định kỳ thay thế một số linh kiện sau:
Thay pin (Loại sử dụng pin khô)

Th i gian thay th pin (Khi pin không đ đi n)
Vòi chỉ xả nước liên
tục trong 2 giây

Đèn cứ 4 giây
nháy 1 lần.

Đèn cảm ứng

Thiết bị cảm ứng điện

Tuổi thọ chuẩn của pin khô là 4000 vòng/
tháng, sử dụng khoảng 5 năm.
Chú ý: Nếu sử dụng pin khô chất lượng
kém, với điều kiện sử dụng như trên thì
khả năng tiêu hao của pin khoảng dưới 2
năm.
Nếu vòi nước xả nước 2 giây rồi dừng lại,
đồng thời đèn tín hiệu trên bộ cảm ứng nhấp
nháy theo chu kỳ 4giây/lần, đề nghị thay
thế pin khô mới.

Cách thay th pin

Vỏ ngoài của
bộ điều khiển

Pin kiềm khô (Số 5 x 2 cục)
1. Tháo vỏ ngoài bộ điều khiển
2. Rút dây điện của hộp pin (dây màu trắng)
3. Tháo hộp pin ra khỏi bộ điều khiển
4. Mở vỏ hộp pin, sau đó thay thế bằng
pin kiềm khô mới.
5. Lắp vỏ hộp pin lại, cắm dây điện, sau đó
lắp hộp pin vào vị trí ban đầu.

Vị trí lắp pin

Chú ý

Nắp cao su bên ngoài
Pin kiềm khô
(Số 5 x 2 cục)

Không đảo ngược + và - của pin.
Không lắp lẫn pin mới và cũ.
Không sử dụng pin khô không kiềm.
Vứt bỏ pin cũ đã qua sử dụng trong một hệ
thống tái chế riêng để thải bỏ và tái chế đúng
cách.

PHÂN TÍCH SỰ CỐ
Khi phát sinh các hiện tượng như rỉ nước hoặc đóng vòi nước không chặt, đề nghị đóng van
cấp nước theo hướng dẫn sau đây:
[Loại thay thế hiện tại]
Khi bị mất điện, rò rỉ nước, mất nước hoặc di chuyển sản phẩm, vui lòng đóng van cấp
nước như trong hình bên dưới.

Phương pháp khóa nư c trong tình tr ng kh n c p
Đóng van cấp nước lại.
Đóng van

Van cấp nước

Nếu nước vẫn không ngừng chảy, đóng van tổng
lại.
Van tổng
Van tổng

PHÂN TÍCH SỰ CỐ
Các trường hợp dưới đây không phải là sự cố. Trước khi ủy thác sửa chữa, hãy kiểm tra lại các hạng mục dưới đây. Nếu vẫn
không thể trở lại trạng thái bình thường, bạn hãy liên hệ với công ty lắp đặt, cửa hàng hoặc đại lý bán hàng để được hỗ trợ.

Trước khi yêu cầu sửa chữa
Hiện tượng

Nước không
chảy ra

Nước không
ngắt hoàn toàn

Kiểm tra

Phương pháp xử lý

Bề mặt cảm ứng của vòi nước có bẩn không?

Loại bỏ bụi bẩn

Trước bộ phận cảm ứng của vòi nước có vật cản không?

Loại bỏ vật cản

Van cấp nước có được mở hoàn toàn không?

Mở van cấp nước

Dây nguồn đã được cắm chưa?

Cắm dây nguồn vào ổ điện

Dây điện có cắm chặt không

Cắm chặt dây điện

Có phải đang mất điện hoặc mất nước không?

Chờ có điện, nước trở lại

Lưới lọc hoặc miệng vòi nước có bị tắc không?

Vệ sinh lưới lọc và miệng vòi nước

Bề mặt thiết bị cảm ứng trên vòi nước có bị bẩn không?

Làm sạch bụi bẩn

Trước bộ phận cảm ứng của vòi nước có vật cản không?

Loại bỏ vật cản

Nếu sau khi kiểm tra bộ phận trên mà vẫn không thể đóng được van, hãy đóng van cấp nước lại.

Lưu lượng
nước yếu

Van cấp nước có được mở hoàn toàn không?
Lưới lọc hoặc miệng vòi nước có bị tắc không?

Mở van cấp nước

Vệ sinh lưới lọc và miệng vòi nước

Trang tham
khảo

Aqua auto sử dụng ứng dụng thông minh, cứ 15 giây lại tự động cài đặt khoảng cách cảm ứng.
Vì vậy có thể sẽ phát sinh ra một số trường hợp sau đây. Các trường hợp này không phải là sự cố.

Hiện tượng

Cách khắc phục

Khi rửa tay, nước
không xả trong
khoảng thời gian
ngắn

Thiết bị cảm ứng không cảm ứng được hoạt động của tay nên dừng xả nước. Vì vậy, nếu đưa tay tới
vòi nước mà bất động thì thiết bị cảm ứng sẽ phán đoán là vật cản. Sau khi thiết bị cảm ứng cảm
ứng được tay thì sẽ liên tục xả nước, thời gian xả tối đa là 1 phút.

Sau khi rút tay
lại, vòi không
dừng xả nước
ngay lập tức

Trong quá trình sử dụng nếu bề mặt cảm ứng bị dính nước hoặc bụi bẩn, thậm chí xòe tay ra cũng
không tiếp tục xả nước. Đó là do ứng dụng thông minh, sau khi xả nước được 15 giây sẽ ngừng xả
nước.
Đề nghị làm sạch nước hoặc bụi bẩn bám trên bề mặt bộ cảm ứng.

Khoảng cách
cảm ứng
rút ngắn lại

Sau khi bề mặt cảm ứng bị dính nước hoặc bụi bẩn, ứng dụng thông minh có thể sẽ không thể hoạt
động bình thường được, dẫn đến hiện tượng không thể tự động điều chỉnh được khoảng cách cảm
ứng, đề nghị duy trì trạng thái bề mặt cảm ứng luôn sạch sẽ.

Sau khi sử dụng
liên tục, nước tự
nhiên bị ngắt

Do thiết bị áp dụng ứng dụng thông minh, sau khi vòi nước liên tục xả nước trong 10 lần, khoảng
cách cảm ứng của thiết bị sẽ bị thay đổi đến mức độ gần nhất.
Vì vậy, sẽ xuất hiện hiện tượng đưa tay ra vòi vẫn không xả nước, khi đó hãy dừng sử dụng vòi
nước trong khoảng 15 giây, để vòi nước tự động trở lại trạng thái bình thường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Biểu tượng

DLE124DE

Mã sản phẩm
Loại

Loại sử dụng điện AC

Điện áp nguồn điện
Công suất
tiêu hao
Áp lực cấp
nước

DLE124DK

AC 220V 50/60Hz

Chế độ chờ

0.4W

Khi làm việc

0.6W

Sử dụng pin khô

0.2mW

Áp lực tối đa

0.75MPa
1 ~ 55℃
130mm ~ 200mm
(căn cứ vào bồn rửa để tự động cài đặt khoảng cách cảm ứng)
850mm

Độ dài dây điện của bộ cảm ứng
Lưu lượng nước
Quy cách ren ống cấp
Hiệu quả sử dụng
Ứng dụng

-

Nước sinh hoạt

Nhiệt độ của môi trường sử dụng

Độ dài dây điện

0.2mW

0.05MPa

Khoảng cách cảm ứng

Tự phát điện

Pin khô (số 5 x 2 cục) Tự phát điện (Có pin lithium)

Áp lực nước tối
thiểu

Loại nước có thể sử dụng

DLE124DH

-

-

1.3m
1.5L/min

1.5L/min

2.0L/min

G 1/2
Cấp độ đầu tiên
Nhà vệ sinh tại nơi công cộng hoặc phòng thông thường

Yêu cầu
Nếu bạn cần loại bỏ sản phẩm này, đừng thải bỏ nó như rác thải sinh hoạt thông
thường. Xử lý, phục hồi và tái chế đúng cách theo các quy định thông qua một hệ
thống tái chế độc lập.

Tên gọi và hàm lượng chất có hại trong sản phẩm
Chất có hại

Tên
linh kiện

Chì

Thủy ngân

Cadmium

Crom hóa trị Polyipominated
biphenyl
VI
( Cr（Ⅵ））
( PBB）

Ete diphenyl
polybrominated

( Pb）

( Hg）

( Cd）

Bộ điều khiển

○

○

○

○

○

○

Van ngắt nước

○

○

○

×

○

○

Thân van

○

○

○

×

○

○

Thiết bị cảm ứng

×

○

×

×

○

○

○

○

○

○

×

×

Bảng mạch

( PBDE）

Bảng trên được lập dựa theoquy định SJ /T 11364-2014.

○: Biểu thị chất gây hại ở linh kiện tương ứng có hàm lượng trung bình trong vật liệu dưới yêu cầu giới
hạn hàm lượng theo quy định GB/T 26572-2011.
X: Biểu thị chất gây hại tối thiểu trên linh kiện có hàm lượng vượt quá yêu cầu giới hạn hàm lượng theo
quy định GB/T 26572-2011 . ( Mà hiện tại trong ngành chưa có phương án thay thế, phù hợp yêu cầu của
pháp lệnh bảo vệ môi trường của liên minh châu Âu RoHS.
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Chữ số trong ký hiệu này biểu thị dưới trạng thái sử dụng sản phẩm thông thường, kỳ hạn sử dụng
bảo vệ môi trường là 10 năm.

CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đánh giá: GB 25501-2019; Q31/0117000015C001-2020
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