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Trước khi lắp đặt và sử dụng, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Để cho khách hàng nhận được sự phục vụ kịp thời hiệu quả nhất, đề nghị bảo 
quản tốt sách hướng dẫn sử dụng này.



KIỂM TRA TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

CÁC HẠNG MỤC CẦN CHÚ Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
( Yêu cầu đặc biệt về an toàn của bồn cầu thông minh đồ gia dụng và các thiết bị điện ).
Những điều cần chú ý dưới đây có liên quan trực tiếp đến sự an toàn, căn cứ từng tình huống khác nhau mà sẽ gây 
ra hậu quả nghiêm trọng, cần tuyệt đối tuân thủ.

Cảnh báo

Chú ý

Cảnh báo

Chú ý

Dấu hiệu nếu hiển thị mà tiếp tục sử dụng, có thể dẫn đến thương vong.

Dấu hiệu nếu hiển thị mà tiếp tục sử dụng, có thể dẫn đến tổn thương thân thể hoặc 
hư hỏng tài sản.

Sử dụng nguồn điện trong phạm vi quy định ( 220V±10%, >=10A). Khi sử dụng 
nguồn điện quá phạm vi quy định, sẽ dẫn đến hỏng, cháy )

Kiểm tra xem đã xử lý tiếp đất hay chưa. ( nếu sản phẩm  không tiếp đất thì có thể 
dẫn đến sự cố hoặc khi dò điện sẽ gây ra giật điện)

Nguy hiểm! Tồn tại nguy hiển giật điện, trước khi thao tác cần ngắt nguồn điện.

Thận trọng! Khi lắp đặt, cần ngắt nguồn nước , để tránh dò nước.

Thận trọng! Nếu như chưa lắp đặt ngay bồn cầu thông minh , thì đặt một miếng 
vải che ở lỗ xả dưới đáy bệ.

Tuân thủ tất cả quy trình lắp đặt đường ống  và đường điện ngầm.

Khoảng cách lắp đặt trong phòng tắm từ vị trí bồn tắm hoặc vòi sen ít nhất là 1.0m
 trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được nhỏ hơn 0.5m.

Kiểm tra cẩn thận bồn cầu thông minh có hư hỏng hay không.

Vào thời tiết lạnh, lượng nước tồn có thể gây đóng băng Để phòng tránh hiện tượng 
đóng băng dẫn đến hư hỏng, cần đặt trong phòng có nhiệt độ ấm, đợi 30 phút đợi 
băng tan tự nhiên rồi mới tiến hành lắp đặt. 

YÊU CẦU ÁP LỰC NƯỚC THẤP NHẤT XÁC NHẬN KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT

Áp lực nước thấp nhất 0.1MPa. Áp suất nước lớn nhất 
0.75 MPa. Khi không đáp ứng được áp lực nước thấp 
nhất, thì không đạt được kết quả xả rửa sạch nhất.

Phuong pháp đo áp 
suất nước tối thiểu

Nếu không có thiết bị đo áp 
suất nước, có thể tham khảo 
phương pháp sau.

Mở van cấp nước Lượng nước đo xả ra trong vòng 
03 giây chỉ cần đạt được qua mức
3, chứng tỏ áp lực nước phù hợp 
với tiêu chí lắp đặt bồn cầu thông 
minh. Nếu như không đạt được 
tiêu chí, trước tiên kiểm tra van 
tổng có mở quá to hay không. 
Nếu van tổng mở quá to, thử x
em đầu nối áp lực nước có thể 
điều chỉnh cao lên không.

(công cụ sử dụng: đồng hồ đo 
giây, cốc đo thể tích)

Nếu như áp lực nước hoặc lượng nước  không đạt tiêu chuẩn, 
Cần phải có phương án tăng áp lực nước xong rồimới tiến hành 
lắp đặt. 

Khoảng cách: 290mm-380mm, kiến nghị dùng  ceramic 305.

Khoảng cách: >390mm, kiến nghị dùng ceramic 400.

Mặt tường

Van cấp nước 
phía trước

Nguồn điện đã
tiếp đất

Lỗ thoát sàn

CÔNG CỤ LẮP ĐẶT, VỆ SINH

THÁO DỠ

Nhấc bồn cầu theo hướng lên trên.

Tháo dỡ bồn cầu thông minh theo hướng dẫn như hình vẽ bên dưới, đặt các bộ phận vào một chỗ cùng nhau.

DANH SÁCH CÁC VẬT DỤNG
Bồn cầu thông minh
 ( 01 chiếc )

Điều khiển ( gồm giá treo 
điều khiển )

Pin 7A (04 viên )

Van tổng ( 01 bộ)

Có bộ lọc bên trong

Sách hướng dẫn sử dụng và các
 tài liệu khác.

Zoăng đế bồn cầu Sạc điện (1 bộ)

Gồm 01 bộ ắc quy

Các hình ảnh vật dụng trên chỉ có tính chất tham khảo, chi tiết cụ thể theo vật dụng thực tế.

CÔNG CỤ LẮP ĐẶT

      Máy khoan 
(mũi khoan 6mm)

Súng bắn keo Băng tan Dao thủ công Bút đánh dấu

Mỏ lết Tuốc lơ vít Thước đo Cốc đo



KIỂM TRA TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
1. LẮP ĐẶT BỒN CẦU THÔNG MINH

1. Dùng máy cắt hoặc dao cắt phần tiếp đất nhô cao lên 
của ống xả . đảm bảo ống xả cao hơn mặt đất từ 3-5mm

Thành tường

Ống xả

Mặt đất

5. Vẽ một đường trái phải trước sau đối ứng trên bề mặt 
ống xả dưới đáy bệ bệt.
• Đặt cố định xong thì đánh dấu rõ các đường vạch.
• Phải chuẩn bị xốp trước khi đặt nghiêng bề mặt bồn cầu. 

Bút đánh dấu

Tấm xốp

2. Lắp van cấp nước.
• Trước khi lắp van cấp nước phải khóa van tổng.
• Hướng của ống xả nước của van tổng căn cứ theo thực tế

Van cấp nước

Ổ cắm có nối tiếp đất

Ống xả

6. Lắp Zoăng đế dưới đáy lỗ xả.
Chú ý lắp nối chặt

Ống xả

Zoăng đế bồn cầu

3. Vệ sinh sạch bề mặt đất, đồng thời rửa sạch bằng nước.
• Mức độ sạch sẽ của mặt đất sẽ ảnh hưởng đến việc lắp 
đặt cố định sản phẩm sau này.

7. Nhấc bồn cầu sứ lên, từ từ đặt xuống đất đối xứng với 
đường  vẽ chữ thập của ống xả tiếp đất. Khi cân đối xứng 
xong thì đặt nhẹ thân bồn cầu xuống, để cho zoăng và bề 
mặt đất tiếp xúc chặt chẽ với nhau.

Vạch đánh dấu
Đương gạch
       chữ thập.

4. Đánh dấu đường chữ thập vào giữa trung tâm của ống 
xả tiếp đất.

• Dùng bút đánh dấu, đặt cố định xong thì đánh dấu rõ 
các đường vạch.

8. Lắp đặt đường ống cấp nước tiếp nối với bộ lọc.
•Đệm bulong ống cấp nước phải lắp đúng lắp chặt.
•Nếu đường ống nước bị cong thì sẽ ảnh hưởng đến việc 
xả nước, đảm bảo chắc chắn đường ống nước thông suốt.

Vẽ một đường rộng 
khoảng  40cm

Vẽ một đường dài khoảng 65cm

KIỂM TRA TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
2. KIỂM TRA ĐƯỜNG NƯỚC 3. NGUỒN ĐIỆN NỐI TIẾP

4. KIỂM TRA HỆ THỐNG XẢ 5. KIỂM TRA TỔNG THỂ

1. Mở van cấp nước ở mức lớn nhất 
như trong hình.

2. Kiểm tra các bộ phận kết nối không bị
rò nước.

• Nếu bị rò nước, vặn chặt lại bulong, rồi tiến 
hành lắp đặt lại.

Mở

Đóng

1. Ổ cắm bắt buộc phải tiếp 
đất.

2. Đầu cắm điện 220V

Đèn báo

Công tắc nguồn

Chống giật

3. Xác nhận lại xem nguồn điện
đã liên thông hay chưa.

1. Kiểm tra xem đèn báo của đầu 
cắm có sáng hay không, nếu đèn 
báo không sáng, thử ấn công tắc 
mặt sau.
2. Sau khi đèn báo của đầu cắm 
sáng, đợi máy chủ hoàn thành kiểm
 tra tự động, một lúc sau sẽ nhìn 
thấy nút bấm đèn nhấp nháy báo 
   sáng màu xanh, bộ phận xả rửa 
hiện ra, động cơ chuyển động  và 
tiếng nước chảy, đó là bình thường.
 Khi đèn nhấp nháy dừng sáng, quy
 trình kiểm tra tự động kết thúc.

1.Ân nút xả nước khoảng 03 giây bắt đầu xả nước, mỗi lần xả 
nước khoảng 18 giây.
2.Khi xả nước lần đầu vì lý do trong ống nước lượng nước ít 
nên lực hút xả không mạnh, do đó cần phải ấn xả nhiều lần,
để quan sát xem có hình thành lực hút không. Nếu như lực xả 
nước không đủ, xi lanh không hút , cần kiểm tra lại ống cấp 
nước có thông thoáng                            hay không.

1. Kiểm tra bồn cầu và mặt đất có liên kết thành 1 
tổng thể hay không ( giống như trong hình vẽ ) thì 
tuyệt đối sẽ không rò nước.

1. Tháo dây nối  từ nguồn điện.
2. Lắp đầu cắm nguồn điện chống nước DC .
3. Đặt bình ắc quy phía sau bồn cầu. 
  Nếu như nhà đang sửa chữa, đề nghị thu gọn bộ điều
 khiển và các vật dụng dùng khi mất điện, sau đó mới 
tiến hành lắp đặt.  

1. Đặt bệ sứ sao cho bệ sứ không bị lung lay.
2. Vệ sinh chỗ tiếp xúc bệ sứ với mặt đất.
3. Sử dụng súng bắn keo kính bắn dưới đáy của bệ sứ. 
  Sau khi bắn keo, đợi sau 48 tiếng mới sử dụng.
  Khi lắp đặt sản phẩm cần chú ý điều chỉnh nhẹ nhàng 
theo biên độ , không được điều chỉnh quá mạnh. 

Súng băn keo



CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT
8. LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN
1. Bóc lớp nilon xốp bọc bên ngoài giá đỡ bộ điều khiển, dán lên bề mặt gạch hoặc mặt kính khô sạch.
2. Mở nắp sau của bộ điều khiển,  lắp pin vào (04 viên pin 7A).
3. Lắp bộ điều khiển lên giá đỡ.
4. Hoàn thành lắp đặt.
Các bước lắp đặt cụ thể giống như trong hình.
• Nếu như bề mặt là chất liệu đặc biệt ( như ván gỗ, mặt kín…) đề nghị sử dụng phương pháp cố định phù hợp.
• Vị trí lắp đặt bộ điều khiển cần phải là chỗ không dễ bị ngấm nước.
• Lựa chọn chỗ phù hợp để lắp giá đỡ bộ điều khiển, đây phải là chỗ khi bạn sử dụng bồn cầu thông minh có 

thể dễ dàng với tay sử dụng bộ điều khiển. 
• Kiểm tra xung quanh sản phẩm có các vật trở ngại gì không.

Các bước lắp đặt bộ điều khiển

Bóc lớp xốp bên 
ngoài giá đỡ

Gắn mặt có lớp 
keo khô lên tường

Mở nắp sau của 
bộ điều khiển

Lắp pin vào  
(04 viên pin 7A)

Lắp bộ điều khiển
 lên giá đỡ

Hoàn thành lắp đặt

9. VẬN HÀNH THỬ
• Các chức năng của sản phẩm có bình thường hay không?
 Vệ sinh dùng cho nam, vệ sinh dùng cho nữ, vệ sinh dùng cho cá nhân ( bao gồm áp lực nước điều tiết lớn nhỏ , 
điều tiết vị trí phun nước), điều tiết nhiệt độ nước, nhiệt độ chỗ ngồi, nhiệt độ gió, miệng phun nước rửa có bình 
thường hay không. Các thao tác trên đều phải kiểm tra. 
• Thao tác kiểm tra quá trình vệ sinh dùng cho nam
 Dùng tay phải …………………..

ĐẶT MÃ BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐẶT MÃ BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN

1. Rút nguồn điện tổng

2. Ấn nút mở máy ở mặt bên của bộ điều khiển, ấn 
giữ nút tắt máy 3 giây, lại ấn nút mở máy, sau đó lại 
ấn giữ nút tắt máy 3 giây, cuối cùng bộ điều khiển trở 
về trạng thái tắt.

Chế độ dành cho trẻ em

Chú ý: khi bật- tắt-bật-tắt bộ điều khiển, tuyệt đối không thao tác bấm 
              các nút khác.

3. Khi cắm nguồn điện vào máy chủ, sau 15 giây sẽ
 có kết quả đặt mã.

4. Vừa nạp điện vào máy chủ, thì ấn giữ nút khởi 
động điện nguồn, giữ trong 4 giây, đợi đèn phí sau 
bộ điều khiển nháy báo sáng 3 lần , thì việc đặt mã
 thành công.

5. Kiểm tra lại bộ phận điều khiển, nếu hoạt động 
bình thường thì việc đặt mã đã thành công, nếu như 
không được thì làm lại các bước từ 1-4. 

Tham khảo cách cài đặt tham số 

Ấn giữ bộ điều khiển trong 4 giây để 
             cài đặt các tham số.

Tự động 
xả nước

Sấy khô trước 
 khi xả nước.

Tự động 
đóng nắp

       Tự động 
       mở nắp

Mở

Khi khởi động chế độ cài đặt, toàn bộ đèn của bộ điều khiển nháy sáng 
trong vòng 3 giây biểu thị cài đặt tham số thành công, thông số kỹ thuật 
khi xuất xưởng được cài đặt như sau:
Nước ấm đặt số 0, gió ấm đặt số 0, chỗ ngồi ấm đặt 
số 0, vi trí ống đặt số 4, áp lực nước đặt số 4,  đèn ban 
đêm màu trắng.
Cài đặt tự động như sau: 

Cài đặt cá nhân như sau:
Vệ sinh dùng chon nam 150 giây, nước ấm đặt số 4, gió ấm đặt mức 4, 
vị trí ống đặt .



HƯỚNG DẪN THAO TÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN

Chế độ dành cho trẻ em

Ấn nhanh 1 lần là bật, ấn giữ là tắt.

1. Muốn tắt hoặc chờ chế độ, ấn nút bật điều khiển nguồn.
2. Muốn bật hoặc chờ chế độ, ấn giữ nút điều khiển 

Nguồn trong 2 giây.

Chế độ trẻ em: Bấm chọn nút chế độ trẻ em.
Chọn chế độ cài đặt độc lập dành cho trẻ em, rửa 90 giây, sấy 
khô 4 giây, chế độ như sau: nhiệt độ nước mức 3, vị trí vòi 
phun mức 5, áp lực nước mức 2, nhiệt độ gió mức 2, ấn lại 
nút khởi động chế độ trẻ em. Khi thao tác chế độ trẻ em, 
khóa các chức năng khác, máy chủ và bộ điều khiển chỉ hoạt 
động khi ngừng chế độ dành cho trẻ em. 

Đèn ban đêm

Chế độ đèn ban đêm: Khi mở máy ấn nút đặt chế 
                           độ đèn ban đêm

Ấn nút khởi động chế độ đèn ban đêm hoặc điều chỉnh 
thay đổi màu sắc đèn, ấn giữ nút để chọn màu sắc ánh 
đèn “ trắng- xanh – xanh nhạt- tắt”. 

Xả nước, chế độ tự động

Chế độ  điều khiển tự động, cài đặt khi khởi động.

   Ấn nút cả nước, đồng thời cài đặt chế độ tự động
( khi nước đang xả thì chế độ này không có tác dụng)

1. Khi vào chế độ đèn                          báo hiện lên

ấn để tắt, ấn để bật

2. Ấn nút đèn báo xả bật

ấn ấnbật xả tự động, để tắt.

3. Ấn nút đèn báo xả nước bật

ấn để xả nước, ấn nút để sấy trước khi xả.

4. Ấn nút hoặc sau 10 giây sẽ thoát chế độ. 

Chế độ trẻ em

Xả nước

Đèn ban đêm

Đóng mở nắp

Góc đóng mở nắp có thể có sai lệch không giống nhau.
Loại góc cao: xem phần giới thiệu công năng P9
Loại góc đứng: xem phần giới thiệu công năng P10

HƯỚNG DẪN THAO TÁC CHẾ ĐỘ CÁ NHÂN

Chức năng vệ sinh dùng cho nam/ lặp lại 
                ( khi ngồi xuống bệ )

Đèn báo bật/ tắt

Ấn nút khởi động chức năng vệ sinh dùng cho nam, 
                    đèn  trắng báo sáng.

Chức năng vệ sinh dành cho nam khởi động , xóa các ghi nhớ lưu cài đặt 
nhiệt độ nước, vị trí ống xả và áp lực nước, xả rửa trong 90 giây và sấy khô 
trong 4 giây. Vị trí ống xả và áp lực nước đặt ở mức 4, nhiệt độ nước đặt ở 
mức 0. 

Ấn lại nút xả rửa,  đèn báo chuyển từ trắng sang xanh.

Ở chế độ vệ sinh dành cho nam, ấn lại nút “ nam/ lặp lại”, chức năng xả rửa 
được lặp lại, vòi phun di chuyển qua lại, ấn lại nút “ nam/ lặp lại”, các chức 
năng sẽ tắt. 
Khởi động lại chức năng xả rửa vệ sinh, vòi phun di chuyển qua lại một lần 
nữa làm cho diện tích xả rửa rộng hơn.

Chức năng vệ sinh dùng cho nữ. 

Ấn nút khởi động chức năng vệ sinh dùng cho nam, đèn  
                          trắng báo sáng.

Chức năng vệ sinh dành cho nam khởi động , xóa các ghi nhớ lưu cài 
đặt nhiệt độ nước, vị trí ống xả và áp lực nước, xả rửa trong 90 giây và 
sấy khô trong 4 giây. Vị trí ống xả và áp lực nước đặt ở mức 4, nhiệt độ 
nước đặt ở mức 0. 

Ấn lại nút xả rửa,  đèn báo chuyển từ trắng sang xanh.

Ở chế độ vệ sinh dành cho nam, ấn lại nút “ nam/ lặp lại”, chức năng xả 
rửa được lặp lại, vòi phun di chuyển qua lại, ấn lại nút “ nam/ lặp lại”, các 
chức năng sẽ tắt. 
Khởi động lại chức năng xả rửa vệ sinh, vòi phun di chuyển qua lại một 
lần nữa làm cho diện tích xả rửa rộng hơn.

Miệng phun nước/lặp lại.

Ngồi xuống bệ, ấn nút để chọn chế độ miệng phun xả rửa

Khi ngồi xuống bệ, ấn nút “ nữ/ lặp lại”, miệng phun xả rửa trong 90 
giây, màu sắc của đèn báo không đổi.

Xả nước khi mất điện.

trong 3 giây để khởi 
      động xả nước. 

Khi mất điện, ấn giữ nút

Có thể khởi động xả nước trong trường hợp mất điện. 
Chú ý: Ắc quy có thể để xả nước khoảng 150-180 lần khi mất điện, 
Khi mất điện thì chức năng xả nước không có tác dụng phải kết nối 
với nguồn điện từ ắc quy.

Khi chưa ngồi vào bệ,
              ấn nút

để chọn bật/ tắt.

Khi chưa ngồi vào bệ, ấn nút “ nam/ lặp lại” đèn sẽ bật, ấn nút thêm 
một lần nữa đèn sẽ tắt. 

Sấy khô/ dừng/ xả nước

Khi ngồi xuống bệ bệt, 
ấn nút khởi động 

chức năng sấy khô, đèn 
  báo sáng màu trắng.

Khi bật chức năng gió mát thì điều chỉnh bộ nhớ lưu chức năng này. 
Gió mát sẽ tự động thổi trong 4 giây, sau đó sẽ tự ngắt.

Bất luận là có người ngồi hay không, ấn nút
nếu như có người ngồi vào, đèn báo sáng màu xanh, nếu không có 
người ngồi vào, đèn báo sáng màu xanh nhạt. 

để dừng

Dừng chức năng sấy khô đối với chức năng vệ sinh dùng cho nữ, dùng 
cho nam, dùng cá nhân.

Bật, ấn nút    khởi động xả nước trong 3 
giây, đèn báo màu sáng trắng.

Khi đang xả nước thì ấn giữ lại nút không có tác dụng.

Dừng Xả nước Sấy khô Dùng cho nam

Bật/tắt đèn Miệng phun xả rửa

Dùng cho nữ

Màu sắc của đèn thay đổi theo từng chức năng

1. Khi vừa bật máy thì đèn báo nháy màu xanh nhạt.
2. Khi chờ ngồi xuống bệ bệt thì đèn cũng báo màu xanh nhạt.
3. Khi ngồi xuống bệ bệt thì đèn báo màu xanh.
4. Khi bật các chức năng ( vệ sinh, sấy khô, xả nước)  đèn báo màu 
     trắng.
5. Khi lặp lại chức năng dùng chon am, dùng cho nữ, dùng cho trẻ 
    em, đèn báo màu xanh trắng.

Nâng nắp ngồi Hạ nắp ngồi

ĐIỀU KHIỂN BỆT

Chức năng dành cho trẻ em

Sấy

Rửa sau

Sau/ tắt

Rửa trước

Nóng/ lạnh

Nhiệt độ gió

Xả tự động cài đặt

Cài đặt

Dừng/ khởi động lại

Áp suất nước

Nhiệt độ nước

Tắt/ bật

Trước/ Bật 

Vị trí vòi phun cao thấp

Nhiệt độ nắp ngồi

Đèn ban đêm/ khoảng cách tự động



HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG ĐÓNG/MỞ NẮP BỒN

Chế độ trẻ em

Đóng mở: Ấn để mở, giữ để tắt 

1. Ấn nút để thao tác.
2. Ấn giữ trong 2 giây để tắt máy.

Chọn chức năng dành cho trẻ em.

Cài đặt chế độ cho trẻ em, rửa trong 90 giây, sấy 
khô 4 giây, các nút chế độ như sau: nhiệt độ nước
đặt mức 3, vị trí vòi phun đặt mức 5, áp lực nước 
đặt mức 2, nhiệt độ gió ấm đặt mức 2, ấn lại nút 
chế độ trẻ em. 
Khi thao tác chế độ trẻ em, khóa các chức năng 
khác vào, máy chủ và bộ điều khiển chỉ hoạt động
khi ngừng chế độ dành cho trẻ em. 

Đèn/ góc cảm ứng

Chế độ đèn: Mở máy ấn nút chế độ đèn. 

 Ấn nút khởi động chế độ đèn hoặc điều chỉnh 
thay đổi màu sắc đèn, ấn giữ nút để chọn màu sắc 
ánh đèn “ trắng- xanh – xanh nhạt- tắt”. 

Góc cảm ứng

Không cần điều chỉnh chức năng cảm ứng khi 
không có người. 

Xả nước,tự động

Những chú ý khi sử dụng cảm ứng chân: 
Nếu chân ở trong phạm vi cảm ứng 2cm và khi bạn rời đi 
thì cảm ứng chân sẽ hoạt động.
Nếu chân bạn ở gần khu cảm ứng thì bệt sẽ không xả nước.
Nếu chân bạn rời khỏi khu cảm ứng hơn 5 giây thì bệt 
không xả nước.

Chế độ  điều khiển tự động, cài đặt khi
 khởi động máy

Ấn nút cả nước, đồng thời cài đặt chế độ tự động
( khi nước đang xả thì chế độ này không có tác dụng).

Cài đặt chế độ tự động hóa: ấn giữ nút trong 2 
giây để thiết lập.

Vào chế độ cài đặt đèn báo sáng

ấn để tắt,  ấn để mở

Ấn nút đèn báo xả sáng.

ấn bật xả tự động, ấn để tắt.

Ấn nút đèn báo xả sáng

ấn
để xả nước sau 
khi đứng lên, ấn 

để sấy khô trước khi 
xả nước.

Ấn nút

Ấn nút

hoặc đợi sau 10 giây sẽ rời khỏi chế độ cài đặt

giữ trong 4 giây

Đóng mở nắp bồn cầu/nắp bệt

Chức năng đóng mở nắp bồn cầu:
1. Ấn nút lần 1 để mở nắp bồn cầu tự động.
2. Ấn nút lần 2 để mở nắp bệt.
3. Ấn nút lần 3( nắp bồn cầu và nắp bệt ), khởi 
động tự động xả nước, đồng thời đóng nắp bồn 
cầu, nắp bệt. 

Ấn giữ trong 2 giây để mở
1. Vị trí nắp mở: Ấn giữ trong 2 giây để đóng.
2. Vị trí nắp mở: Ấn giữ trong 2 giây, khởi động xả 
nước,  đồng thời đóng nắp bồn cầu, nắp bệt.

Khi 
có 
người 
ngồi

Vị trí khi đóng nắp bồn cầu, 
cảm ứng chân để mở nắp bồn cầu.

Lần này sau khi người sử dụng đứng dậy, 
hoặc trước khi sấy khô thì tự động xả nước 
một lần, hoặc khi đứng dậy thì tự động 
                     xả nước một lần. 

Sau khi đứng dậy, 
cảm ứng chân để 
đóng nắp bồn cầu

Khi
không 
có 
người 
ngồi

Vị trí khi đóng nắp bồn cầu, 
cảm ứng chân để mở nắp.

Vị trí khi nắp bồn cầu mở, cảm 
ứng chân để mở nắp ngồi.

Vị trí nắp bồn cầu, nắp ngồi đóng,
cảm ứng chân để đóng nắp bồn cầu 
và tự động xả nước. 




