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Miêu tả Nguyên nhân sự cố

Hết pin Thay pin mới

Áp lực nước không 
nằm trong phạm vi áp dụng Xin ý kiến của kỹ thuật

Màng lọc bẩn Vệ sinh màng lọc
Hết pin Thay pin mới

Màng lọc bẩn

Màng lọc bẩn

Màng lọc bẩn

Xin ý kiến của kỹ thuậtÁp lực nước quá thấp

Áp lực nước quá thấp

Cửa sổ cảm ứng bẩn

Sử dụng pin
kém chất lượng

Thay pin mới 
chất lượng tốt

Tuổi thọ pin ngắn

Lượng nước xả 
quá ít Xin ý kiến của kỹ thuật

Nước nhỏ giọt

Không có nước
Mất nước Chờ cấp nước

Vệ sinh màng lọc

Vệ sinh màng lọc

Vệ sinh màng lọc
Vệ sinh bằng khăn ẩm

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Nước tiếp tục xả

Chú ý : 

Người dùng không nên tự ý sửa chữa thay thế sản phẩm vì điều đó 
có thể gây ra những hỏng hoác hoặc tai nạn
Vật cản trước cảm ứng xả phải ở khoảng cách lớn hơn 1.5m 
nếu không cảm ứng sẽ không hoạt động  bình thường
Không lắp sản phẩm dưới ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng mạnh 
trực tiếp để tránh  hỏng ngoại quan sản phẩm
Tránh những va chạm mạnh trong khi sử dụng sản phẩm

Tránh cọ mài mặt cử sổ cảm ứng của sản phẩm trong khi vệ sinh

Không vệ sinh bằng các hóa chất tẩy rửa mạnh gây ăn mòn. 
Nó sẽ làm hỏng bề mặt hoặc gây ra những sự cố

Không đặt bất kỳ đồ gì trước mặt cửa số cảm ứng, điều đó có thể 
ảnh hưởng tới sự dụng

Không vứt bừa bãi pin cũ hoặc pin đoản mạch vì nó dễ gây ra tai nạn

Cách xử lý
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Tiểu nam cảm ứng xả tự động C V-012 là một sản phẩm đượ thiết  
cảm biến tia hồng ngoại .
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Tính năng và đặc điểm sản phẩm

Thiết kế tích hợp

Thiết kế tích hợp, các bộ phận bao gồm dây cảm biến , van điện từ
 đều nằm bên trong nắp xả, giúp việc bảo trì được tiến hành dễ dàng.

Xả thông minh

Tham khảo thêm thông tin tại trang 10 của quyển hướng dẫn này

Vệ sinh

Cơ chế tự động, không cần dùng tay nhấn nút xả, nước tự động xả ra
giúp bạn tránh xa vi khuẩn, thuận tiện và rất vệ sinh.

Cung cấp năng lượng AC/DC

Xả sử dụng nguồn điện AC 220V. Khi nguồn AC tắt, hệ thống xả sẽ 
nhanh chóng tự động chuyển sang sử dụng nguồn DC.pin Lithi 3V

Cảnh báo nguồn điện thấp

Nguồn điện yếu, đèn hiển thị sẽ nhấp nháy liên tục khi bạn đứng 
trước thiết bị, cảnh báo nguồn điện thấp và nên thay thế.

Bộ lọc có sẵn có thể tiến hành lọc sạn.

 Người sử dụng có thể điều chỉnh lượng nước theo các mức đã được 
 đặt sẵn của sản phẩm.

Bộ phận xả sẽ tự điều chỉnh phạm vi cảm ứng của chính nó

Bộ phận xả có thể tháo gỡ nên dễ dàng hơn cho việc bảo trì sản phẩm.

Cảm biến cần thời gian 3 giây để xác nhận thông tin ( nếu ít hơn 
3 giây, cảm biến sẽ không hoạt động.

XẢ THÔNG MINHCác bước

Chế độ hoạt động : khi người sử dụng ở trong phạm vi cảm ứng, 
trong vòng 3 giây, bộ xả sẽ tự động xả lần một kéo dài 6 giây, khi 
người sử dụng rời khỏi phạm vi đó, bộ xả tiến hành xả lần 2 trong 
6 giây (A) hoặc 15 giây (B)
A．Thời gian sử dụng ít hơn 10 giây, lần xả thứ hai là 6 giây

B．Thời gian sử dụng nhiều hơn 10 giây, lần xả thứ hai là 15 giây
3. Bộ xả sẽ tự căn thời gian xả lần 2 căn cứ theo thời gian không sử dụng

1. Bộ xả sẽ tiến hành xả lần 2 theo cơ chế hoạt động thông thường
nếu nó không được sử dụng trong vòng 1 phút
( tham khảo thêm tại điểm 2)

2.Bộ xả sẽ tiến hành xả lần 2 nếu nó được sử dụng trong 1 phút và
thời gian xả sẽ dựa vào thời gian sử dụng
( tham khảo thêm tại phần A, B )

Trước khi sử dụng Đang sử dụng Sau khi sử dụng

Xả lần 1 Xả lần 2

Tần số người dùng nhiều Tần số người dùng ít
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1 2 3

Panel

water 
volume
 regulator

shell

CV-012

G1/2"

0.05-0.6MPa
2(0.5-6Kgf/cm )

DC:≤0.2mW
AC:≤2VA

DC:3V(1 piece of CR123A lithium battery)
AC:220V±10%, 50/60Hz

4℃-50℃

VỆ SINH BỘ LỌC

Đáy hộp

Khung

Nắp

Nắp
Bộ lọc

1. Tháo mặt panet van xả tiểu nam ra bằng nút hút

2. Tắt phần điều khiển lượng nước

3. Nới lỏng 3 chiếc vít cố định và tháo phần khung (xem hình 1).

4. Mở nắp, nếu việc tháo nắp khó khăn, trước tiên hãy nới lỏng 5
chiếc vít ,tháo bộ phận điều chỉnh mức nước một cách nhẹ nhàng 
cho đến khi bạn cảm nhận nó bị đẩy bởi áp suất nước, sau đó vặn 
chặt vít và kéo nắp ra. ( xem hình 2)  

5. Vệ sinh bộ lọc và cài đặt bộ xả theo các bước từ 4 tới 1.( xem
hình 3)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính ống 
cấp nước và ống xả nước

Model

Áp lực nước

Nguồn điện tiêu thụ

Nguồn điện

Phạm vi cảm ứng

Nhiệt độ nước  

CHÚ Ý QUAN TRỌNG :

Sản phẩm sẽ bị hỏng nếu nhiệt độ thấp hơn 4˚C hoặc cao hơn 50˚C.

Van xả được điều chỉnh theo lượng nước 
cảm ứng tự động sau khi dừng 6 phút 
và theo môi trường sử dụng
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A. Cửa sổ cảm ứng
B. Khung
C. Panel
D. Vỏ hộp
E. Đầu vào
F. Đầu ra
G. Nắp

B. Vòng trang trí
C. Nút cao su
D. Vòng cao su 

E. Đai ốc
F. Vòng ngoài trang trí
G. Ống nước ngoài
H. 

I. Ống nối
J. Vít cố định

Nút điều chỉnh lượng nước

 
 

PHỤ KIỆN
Van cảm ứng tiểu nam

Các bộ phận

Điều chỉnh lượng nước:
Dúng nắp hút và bảng điều chỉnh, sau đó điều chỉnh lượng 
nước trong rãnh bằng tuốc nơ vít loại khe. Điều chỉnh lượng 
nước nhiều hơn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, điều 
chỉnh lượng nước ít hơn theo chiều kim đồng hồ.

L. Long đen dẹp
K. Vít nở

A. Nút hút

Khớp nối
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NGUỒN ĐIỆN AC

Vỏ hộp

Bộ biến áp

Nguồn điện đầu vào bộ biến áp

Nguồn điện đầu ra
bộ biến áp

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
Lưu ý :
Xả sạch hệ thống đường ống trước khi lắp đặt

Không lắp sản phẩm dưới ánh nắng mặt trời, nguồn sáng mạnh trực tiếp 
hoặc trước gương trong phạm vi 1.5m tránh ảnh hưởng hoạt động sản phẩm
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Elbow

Flat gasket

Connector

Panel

Panel

Panel

Gasket

CR123A Lithium Battery

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT THAY THẾ PIN

Các bước:

1. Đánh dấu 1 điểm thích hợp trên tường như hình 1.
Kích thước lỗ  150x150mm

2. Khoét 1 rãnh như hình 2, độ sâu rãnh 100mm
3. Tắt nguồn cấp nước vào thiết bị
4. Đối với xả dùng nguồn điện AC/DC, kết nối đường dây

theo nguồn điện dành cho AC

5. Nối khớp nối, zoăng với đầu giắc và ống xả nước của hộp âm tường
với khớp nối cố định chúng bằng hai vit bulong , hai long đen dẹp M3
như hình 3

Vít cố định dài

Khung

Ốc
Nắp hộp

Hộp pin

6. Chèn 3 vít nở vào rãnh tường. Cố định vỏ hộp âm tường phía sau
bằng 3 vít loại 4x30 và long đen dẹp M4

7. Vặn ren vít của hộp âm tường và trát vữa vào xung quanh vỏ hộp
âm tường và nối với ống cấp nước

Đèn hiển thị nhấp nháy báo hiệu pin đã đến lúc cần thay
1. dùng nút hút để lấy mặt panel của thiết bị ra.
2. Tháo 3 chiếc vít dài ra khỏi khung
3. Tháo 4 chiếc vít ra khỏi nắp hộp và giữ lại cẩn thận
4. Thay 1 chiếc pin CR123A mới theo hướng đúng
5. Lắp đặt theo các bước từ 4 đến 1

11. Lắp khung ngoài cố định bằng 3 vít dài và đóng nắp
12. Bật nguồn cấp nước, nguồn điện và van xả sẽ hoạt động

10. Tháo nắp bảo vệ panel và đặt nắp lên vỏ hộp cố định bằng 4 vít
(như hình 4)

9. Cố định lưng vỏ hộp băng xi măng và trát xung quanh Loại lỗ khoan
là 120x120mm

8. Xoay mặt nghiêng vào lỗ ống xả sau đó nối ống xả với đầu khớp nối
bằng đai ốc, đầu kia nối tiểu nam

Tiểu nam

Van xả

Ống 
cấp 
nước

Ống xả nước

Rãnh
Lưng vỏ 
hộp

Ống cấp nước

Rãnh
Nắp

Sứ

Ống xả 
nước

Vỏ hộp

Khung

Nắp
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