
Thêi gian chê : dưíi 0.1W

Thêi gian sö dông : dưíi 4W

0.05 ~ 0.75Mpa { 0.5 ~7.6kgf/cm2 }

C¶m øng tuyÕn mµu ®á, kiÓu ®o cù ly

Lín nhÊt lµ 4.5V (M¹ch ®iÖn)

I. Tªn gäi c¸c chi tiÕt. 

III. Danh s¸ch m∙ hµng.

IV. Th«ng sè kü thuËt.

V. C¸c chó ý vÒ mÆt an toµn.
1. Trưíc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ, h·y ®äc kü môc “Chó ý vÒ mÆt an toµn” ®Ó ®¶m b¶o l¾p ®Æt 
®óng.

2. C¸c môc chó ý hiÓn thÞ dưíi ®©y, tuú tõng t×nh huèng cã kh¶ n¨ng g©y ra hËu qu¶ nghiªm 
träng, bÊt kú t×nh huèng nµo, nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ c¸c néi dung quan träng liªn quan vÒ 

mÆt an toµn ®· ®ưîc ®ưa ra.

3. Sau khi l¾p ®Æt xong, x¸c nhËn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng b×nh thưêng cña thiÕt bÞ, dùa vµo 

b¶n hưíng dÉn sö dông, quý kh¸ch h·y t×m hiÓu phư¬ng ph¸p sö dông vµ c¸ch thøc söa 
ch÷a thiÕt bÞ.

4. Yªu cÇu kh¸ch hµng h·y lưu gi÷ b¶n hưíng dÉn l¾p ®Æt nµy cïng s¸ch hưíng dÉn sö 
dông thiÕt bÞ.

C¶nh b¸o: Trong trưêng hîp sö dông sai thiÕt bÞ, cã thÓ g©y träng thư¬ng, thËm chÝ g©y

                  tö vong cho ngưêi sö dông.

Chó ý:     Trong trưêng hîp sö dông sai thiÕt bÞ, cã thÓ g©y thư¬ng nhÑ cho ngưêi sö

                  dông hoÆc g©y thiÖt h¹i cho ®å vËt.

           “H·y chó ý” (§©y lµ ký hiÖu g©y sù chó ý thưêng dïng cïng víi c¸c trưêng

             hîp như  “C¶nh b¸o”, “Chó ý” ë trªn. NhÊt thiÕt ph¶i ®äc kü vµ tu©n thñ c¸c

                môc như ®· ghi). 

               (Ký hiÖu cÊm th«ng thưêng) “Kh«ng sê vµo”.

                 “Kh«ng ®ưîc th¸o ra”

               “Kh«ng ®ưîc sö dông ë n¬i cã nưíc như bån t¾m, buång t¾m”

Chó ý c¸c tõ ng÷ chuyªn dïng

 “H·y lµm ®óng theo hưíng dÉn!” (§©y lµ ký hiÖu hưíng dÉn thùc hiÖn 

th«ng thưêng).

Ngo¹i trõ c¸c kü sư chuyªn vÒ söa 

ch÷a ra, tuyÖt ®èi kh«ng ®ưîc th¸o 
dì, söa ch÷a hay c¶i t¹o thiÕt bÞ.

* Cã thÓ bÞ thư¬ng khi ph¸t ch¸y, hoÆc 

thao t¸c ho¹t ®éng bÊt thưêng. 

Kh«ng sö dông ë nh÷ng n¬i nưíc dÔ 
phun b¾n trùc tiÕp vµo s¶n phÈm vµ 

nh÷ng n¬i cã ®é Èm cao, dÔ nhá nưíc 
lªn bÒ mÆt.
* V× ®ã lµ nguyªn nh©n g©y háng hãc, 
ch¸y, ng¾t m¹ch.

Ngo¹i trõ ®ưêng nưíc s¹ch ra, kh«ng 

®ưîc sö dông thiÕt bÞ nh÷ng n¬i kh¸c.
* Do sù ¨n mßn bªn trong m¸y, trë 
thµnh nguyªn nh©n g©y háng hãc, 
ch¸y, ng¾t m¹ch, ®iÖn giËt.

Kh«ng sö dông c¸c ho¸ chÊt như nưíc 
röa toilet, xµ phßng giÆt, thuèc tÈy, 
benzen, dung m«i, bét tÈy röa.
* V× ®ã lµ nguyªn nh©n g©y háng, ch¸y, 
ng¾t m¹ch, ®iÖn giËt. 

C¶nh b¸o Chó ý

VÝ dô vÒ thùc hiÖn l¾p ®Æt.

AMV-90 + L-280V

VII.Chú ý trước khi lắp đặt

1. Nưíc cÊp nhÊt thiÕt ph¶i sö dông nưíc s¹ch, kh«ng sö dông nưíc t¸i sö dông vµ nưíc 
cã nhiÒu t¹p chÊt.

2. Ph¹m vi ̧ p suÊt nưíc cÊp lµ 0.05 ~ 0.75MPa {0.5 ~7.6kgf/cm2}. H·y sö dông ph¹m vi 
¸p suÊt nµy.

3. Trưíc khi l¾p ®Æt vßi, nhÊt thiÕt ph¶i x¶ s¹ch hoµn toµn dÞ vËt bªn trong èng, vµ x¶ hÕt 
kh«ng khÝ.

Néi dung quan träng

1. H·y x¸c nhËn r»ng s¶n phÈm sø sÏ ®ưîc l¾p ®Æt lµ s¶n phÈm chËu cã thÓ l¾p cïng. 
(Xem b¶ng liÖt kª s¶n phÈm cã thÓ l¾p cïng ë dưíi).

* Kh«ng thÓ l¾p ®Æt ®ưîc víi chËu kh«ng cã ghi trong b¶ng liÖt kª chËu cã kh¶ n¨ng g©y 
thao t¸c ho¹t ®éng nhÇm.

2. H·y chó ý ®Ó kh«ng g©y trÇy xưíc lªn bÒ mÆt s¶n phÈm khi më, ®ãng gãi hay l¾p ®Æt.

3. PhÇn th©n chøc n¨ng nhÊt thiÕt ph¶i ®ưîc l¾p ®óng hưíng.

* NÕu l¾p theo chiÒu ngang, hoÆc l¾p ngưîc sÏ lµ nguyªn nh©n g©y ho¹t ®éng nhÇm.

4. Do lµ s¶n phÈm ®iÖn, nªn h·y chó ý sao cho kh«ng dÝnh nưíc vµo phÇn th©n chøc n¨ng.

5. Ph¶i chó ý kh«ng lµm trÇy xưíc bÒ mÆt thiÕt bÞ c¶m øng.

6. §Ó chøc n¨ng cña vßi ph¸t huy tèt, trưêng hîp cÇn thiÕt sÏ th¸o bá van lưu lưîng ®Þnh 

møc thay b»ng van ®iÒu chØnh lưu lưîng vµ ®iÒu chØnh lưu lưîng ë møc 2~3L/phót. (Tham 

kh¶o môc ”§iÒu chØnh lưu lưîng”).

7. Cã trưêng hîp thiÕt bÞ thao t¸c ho¹t ®éng nhÇm do chiÕu s¸ng tõ m¸y ®æi dßng.

8. H·y ®Æt ë n¬i kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi ̧ nh s¸ng mÆt trêi.

* Kh«ng n¹p ®iÖn cho Pin.
* Kh«ng th¸o rêi Pin, chØnh söa.
* Kh«ng ®Ó nưíc thÊm vµo Pin.
* Kh«ng th¶y Pin vµo löa ®Ó t¨ng nhiÖt
  cho Pin.
* Kh«ng x¶ Ðp Pin.
* Kh«ng dïng c¸c lo¹i Pin kh¸c ngoµi  Pin
  Lithium chuyªn dïng kÌm theo.

* Khi dung dÞch trong Pin bÞ rß rØ ra th× 
h·y lau s¹ch dung dÞch. MÆt kh¸c, 
nÕu dung dÞch dÝnh vµo c¬ thÓ th× h·y 
röa s¹ch b»ng nưíc.
* Kh«ng sö dông Pin ®· bÞ rß rØ dung dÞch.
* Lóc dïng Pin cho thiÕt bÞ vµ c¶ lóc lÊy Pin 
ra khái thiÕt bÞ, h·y ®Æt t¹i n¬i kh« r¸o vµ 
tho¸ng m¸t. 

A

C
B

  

Floor

Wall

B¶ng liÖt kª chËu cã kh¶ n¨ng l¾p cïng.

Ph¹m vi ®é Èm m«i trưêng sö dông 

Nguån ®iÖn chÝnh

Nưíc s¹ch

Ph¹m vi nhiÖt ®é m«i trưêng sö dông 0 ~ 40 C

Dưíi 90%RH

Dưíi 2 ~3L/phót

Kho¶ng 130mm

Th«ng sè kü thuËt

Thanh kÐo 

Kh«ng cã

Pin Lithium (DC 3V)

Kho¶ng Ø10mm

R1/2

Mã sản phẩm (Product code): AMV - 90 

S¶n phÈm sø

M· hµng

L-280V

L-282VFC

L-284VFC

L-286VFC

L-288VFC

L-289VFC

§ưêng kÝnh lç l¾p ®Æt phÇn miÖng x¶ nưíc lµ 
Ø36mm, chiÒu dµi l¾p ®Æt lµ 5 ~ 19mm.

VÒI NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG CHO BỒN RỬA (AUTO FAUCET USED FOR BASIN)
The advanced technology from japan

VI. KÝch th íc l¾p ®Æt. ư

H·y tham kh¶o b¶ng dưíi ®©y råi tiÕn hµnh l¾p ®Æt

Lo¹i sø

ChËu

Bµn ®ì KÝch thưíc A KÝch thưíc B KÝch thưíc C

Kh«ng cã 150 270 450

M· hµng s¶n phÈm
Sen vßi tù ®éng

AMV-90
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     HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
(THE INSTALLATION GUIDE AND MANUAL) 

Nguån ®iÖn

C«ng suÊt tiªu thô

Ph¹m vi ¸p suÊt sö dông 

Nưíc sö dông

Ph¹m vi lưu lưîng phï hîp

KiÓu c¶m øng

Cù ly c¶m øng

ChiÒu réng vïng c¶m øng

Nèi cÊp nưíc

§iÒu kiÖn l¾p ®Æt

(dµi kho¶ng 600mm)

Thân vòi nước

D©y dÉn c¶m øng
(dµi kho¶ng 800mm)

PhÇn th©n

Van ng¾t nưíc

* Thanh kÐo sÏ phô thuéc vµo Van th¶i nưíc.

 

ThiÕt bÞ c¶m øng

Vòi nước

Ống cÊp nưíc

VÝt ®iÒu chØnh lưu lưîng nưíc

M· hµng

AMV-90

ISO   9001
ISO 14001
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Hç trî

L-292VFC

L-290VFC

L-2293V

L-2394VFC

L-2396VFC

GL-2094VFC

II. Thµnh phần.

Đồng



VIII. Phư¬ng ph¸p l¾p ghÐp.

1. L¾p ®Æt van ng¾t nưíc.
X¸c ®Þnh vÞ trÝ nèi èng, l¾p van ng¾t nưíc vµo.
* §õng th¸o n¾p ra cho ®Õn khi nèi phÇn th©n 
chøc n¨ng.

Trôc th¼ng ®øng víi sµn

N¾p

Van ng¾t nưíc

 
Đai ốc 

Đệm su dưới
Đệm su trên

3. L¾p ®Æt phÇn th©n chøc n¨ng.
A. Th¸o n¾p van ng¾t nưíc vµ n¾p 
phÝa cöa vµo phÇn th©n chøc n¨ng ra. 
B. L¾p phÇn th©n chøc n¨ng vµo cho 
®Õn khi phÇn vµnh cña th©n chøc n¨ng 
s¸t víi phÇn vµnh cña van ng¾t nưíc 
vµ hưíng ra ngoµi.  
C. Lång vßng cè ®Þnh ®i kÌm vµo phÇn 
tiÕp nèi (phÇn vµnh).
* §õng th¸o n¾p phÝa cöa ra cña phÇn 
th©n chøc n¨ng ra cho ®Õn khi nèi 
khuûu tiÕp nèi.
* NÕu phÇn gå lªn cña van ng¾t nưíc 
kh«ng lät vµo r·nh bªn trong cña cöa 
vµo phÇn th©n chøc n¨ng th× sÏ kh«ng 
chÌn s¸t vµo tËn trong. §õng cè t×nh 
chÌn vµo.
* NÕu khi chÌn vµo tËn cïng råi, kh«ng 
thÓ xoay do g¾n chèng xoay. §õng cè 
t×nh xoay.
* Chó ý ®õng ®Ó g©y xưíc vßng trßn O 
vµ kh«ng ®Ó m¾c c¸c dÞ vËt như tãc . V× 
®ã lµ nguyªn nh©n g©y rß nưíc.
* H·y x¸c nhËn ch¾c ch¾n lµ ®· nèi. 
NÕu l¾p nhÇm sÏ lµ nguyªn nh©n g©y 
rß nưíc.
* Khi l¾p phÇn th©n chøc n¨ng vµo van 
ng¾t nưíc, vÒ mÆt chøc n¨ng, cã 
nghiªng mét chót Ýt theo hưíng xoay. 
Xem h×nh vÏ.

N¾p phÝa cöa ra

Th©n chøc n¨ng

Van ng¾t nưíc

Vßng cè ®Þnh

Vµnh

PhÇn gå lªn

N¾p van ng¾t nưíc

N¾p phÝa cöa vµo

Bé läc ®Þnh møc

2. Lắp thân vòi nước.
Lắp vòi nước lên trên bồn rửa, sau đó lắp 
đêm su trên và dưới , tiến hành vặn đai ốc 
cố định vòi nước (vòi nước phải hướng về 
phía trước).

4. Nèi phÇn th©n chøc n¨ng víi phÇn x¶ nưíc (nèi d©y dÉn c¶m øng).
    Hưíng lÉy ®Çu nèi cña d©y dÉn c¶m øng ra phÝa ngoµi, vµ chÌn vµo ®Çu nèi cña phÇn 
th©n chøc n¨ng.
* Khi th¸o ra, võa dïng ngãn tay nhÊn lÉy cña ®Çu nèi ®Ó rót ra. Xem h×nh bªn.

D©y dÉn c¶m øng

§Çu nèi phÇn th©n chøc n¨ng

C¸i lÉy

5. Nèi phÇn th©n chøc n¨ng (nèi 
d©y nguån) víi phÇn nguån ®iÖn 
(Pin chuyªn dïng Lithium).
* C¾m ®Çu nèi cña Pin Lithium vµo 
lÉy cña phÇn th©n chøc n¨ng.
* Khi th¸o ra,  dïng ngãn tay cÇm ®Çu 
nèi ®Ó rót ra. Kh«ng ®ưîc kÐo d©y 
dÉn. Xem h×nh bªn.

Pin chuyªn dïng Lithium

C¸i lÉy

D©y nguån

6. L¾p ®Æt hép mÆt trưíc.
A. ChÌn d©y dÉn c¶m øng khíp víi phÇn 
r·nh. Xem h×nh vÏ.

D©y dÉn c¶m øng

PhÇn r·nh

B. Lång hép mÆt trưíc vµo, dïng vÝt ®i kÌm 
cè ®Þnh hép b»ng tuavÝt 4 c¹nh.
* VÝt b¾t vµo lµ chi tiÕt phô kiÖn chuyªn 
dïng. NhÊt thiÕt ph¶i sö dông vÝt b¾t ®i 
kÌm.
* Chó ý ®õng lång d©y dÉn ë mÆt bªn hép. 

PhÇn vá

VÝt b¾t

VÒI NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG CHO BỒN RỬA (AUTO FAUCET USED FOR BASIN)
Mã sản phẩm (Product code): AMV - 90

The advanced technology from japan

ISO   9001
ISO 14001

7. Nèi èng cÊp nưíc.
A. X¸c ®Þnh ®é dµi cÇn thiÕt ®Ó c¾t sao cho èng 
cÊp nưíc kh«ng bÞ bÎ gËp. Xem h×nh vÏ.

C¾t ngang

B. Sau khi ®· luån ®ai èc vµo èng cÊp nưíc, l¾p 
vµo cót nưíc cña khuûu nèi.
* §õng th¸o n¾p cña khuûu nèi ra cho ®Õn khi nèi 
vµo phÇn th©n chøc n¨ng. Xem h×nh bªn.

§ai èc 
Cót nưíc

N¾p ChÌn s¸t tËn trong

C. Dïng tay ®Ó xiÕt chÆt ®ai èc vµo khuûu nèi.
Xem h×nh bªn.

XiÕt chÆt cho ®Õn khi hÕt khe hë

D. Th¸o n¾p cña phÝa cöa ra phÇn chøc n¨ng, 
n¾p cña khuûu nèi, vßng trßn ra, sau ®ã l¾p 
khuûu nèi vµo cöa ra phÇn th©n chøc n¨ng.
* Chó ý ®õng vÆn èng cÊp nưíc.
*Chó ý ®õng ®Ó g©y xưíc vßng trßn O vµ kh«ng 

®Ó m¾c c¸c dÞ vËt như tãc. V× ®ã lµ nguyªn nh©n 
g©y rß nưíc.

Kh«ng xo¾n

Vßng kÑp trßn

Cöa ra phÇn th©n

UM-0007-4.Page 2/4

Keo dán

Cöa chÌn

E. ChÌn vßng trßn vµo miÖng chÌn cña 
phÇn th©n chøc n¨ng.
* NÕu kh«ng l¾p cÈn thËn sÏ lµ nguyªn 
nh©n g©y rß nưíc, nªn h·y lång vµo mét 
c¸ch ch¾c ch¾n.
* H·y x¸c nhËn ®· ®ưîc nèi cÈn thËn.
* Khi th¸o khuûu nèi ra, h·y dïng tuavÝt dÑt 
lo¹i nhá ®Ó rót vßng trßn ra. Xem h×nh bªn.

Vßng kÑp trßn

TuavÝt dÑt

                     Hãy đọc kỹ và lắp đặt đúng trước khi sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm
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     HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
(THE INSTALLATION GUIDE AND MANUAL) 



Pin chuyªn dïng Lithium.
- X¸c nhËn dung lưîng n¨ng lưîng cña Pin Lithium b»ng c¸ch nhÊn nót kiÓm tra Pin ë 
phÇn th©n chøc n¨ng. NÕu ®Ìn ph¸t quang mµu ®á s¸ng lªn b¸o hiÖu t×nh tr¹ng Pin cã 
thÓ sö dông ®ưîc.
- C¸ch thay ®æi Pin Lithium ®ưîc ghi trong s¸ch hưíng dÉn.

F. Lắp vòng kẹp tròn cố định.
Lắp vòng kẹp tròn vào vòng cố định nối giữa 
van ngắt nước và phần thân.

Vßng kÑp trßn

 

130mm

IX. §iÒu chØnh sau khi l¾p ®Æt.

2. X¸c nhËn ho¹t ®éng.
Vïng c¶m øng cña thiÕt bÞ c¶m øng gièng 
như trong h×nh vÏ. Sau khi ®· më van ®iÒu 
chØnh lưu lưîng, nÕu cho tay vµo vïng c¶m 
øng, nưíc sÏ ch¶y ra. NÕu rót tay l¹i, nưíc 
sÏ ng¾t sau kho¶ng 1 ~ 2 gi©y.
* §õng më van ®iÒu chØnh lưu lưîng ra qu¸ 
nhanh.
* NÕu nưíc x¶ liªn tôc trong 1 phót sÏ tù 
®éng ng¾t. Xem h×nh bªn.

Vïng c¶m øng

3. VÖ sinh bé läc.
NÕu bé läc bÞ t¾c, lưîng x¶ sÏ Ýt ®i vµ chøc 
n¨ng kh«ng ph¸t huy ®ưîc hÕt. Sau khi x¸c 
nhËn thao t¸c ho¹t ®éng, nhÊt thiÕt ph¶i vÖ 
sinh bé läc.
A. Xoay van ®iÒu chØnh lưu lưîng vßng 
theo chiÒu kim ®ång hå. Xem h×nh bªn. 

B. Cho tay vµo vµ ®Ó cho bé phËn c¶m øng 
nhËn biÕt, x¸c nhËn ng¾t nưíc vµ x¶ ¸p. 
Xem h×nh bªn.

VÝt ®iÒu chØnh lưu lưîng nưíc

ChiÒu ®ãng Van

Vßng cè ®Þnh

N¾p vßng kÑp

Th©n chøc n¨ng

C. Th¸o n¾p vßng kÑp cè ®Þnh vµ vßng kÑp 
cè ®Þnh, sau ®ã th¸o phÇn th©n chøc n¨ng. 
Xem h×nh bªn.

D. Th¸o bé läc n»m trong van ng¾t nưíc, 
x¶ s¹ch r¸c, dÞ vËt, ... Ra khái bé läc. Xem 
h×nh vÏ.

Th©n chøc n¨ng

Bé läc

Van ng¾t nưíc

4. §iÒu chỉnh lưu lưîng.
   Më van ®iÒu chØnh lưu lưîng.
* Do ®ang cã g¾n van lưu lưîng ®Þnh møc 
®Ó tiÕt kiÖm nưíc, nªn nưíc sÏ kh«ng ch¶y 
h¬n lưu lưîng ®· ®Þnh (3L/phót).

ChiÒu më Van

ChiÒu ®ãng Van

VÝt ®iÒu chØnh lưu lưîng nưíc

Bé läc

Van lưu lưîng ®Þnh møc

VÝt ®iÒu chØnh lưu lưîng nưíc

* T¹i n¬i cã ̧ p suÊt thÊp, trưêng hîp kh«ng 
®ñ lưu lưîng, h·y th¸o van lưu lưîng ®Þnh 
møc ra, tiÕn hµnh ®iÒu chØnh lưu lưîng 
b»ng vÝt ®iÒu chØnh lưu lưîng.

150mm

* Møc lưu lưîng: §iÒu chØnh sao cho 
kho¶ng c¸ch tõ mÆt trưíc g¸ l¾p ®Æt bªn 
trªn ®Õn t©m x¶ nưíc kho¶ng 150mm. 
Xem h×nh bªn.
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T×nh tr¹ng
 háng

Néi dung x¸c nhËn Phư¬ng ph¸p xö lý H¹ng môc tham
         chiÕu

Nưíc kh«ng 
ch¶y ra

Van ®iÒu chØnh lưu lưîng cã ®ang 
më kh«ng?

Më van ®iÒu chØnh lưu lưîng. §iÒu chØnh lưu 

lưîng.

Cã ph¶i ®ang bÞ mÊt nưíc kh«ng? H·y chê cho ®Õn khi cã nưíc 
trë l¹i.

§iÒu chØnh lưu 

lưîng.

Cã r¸c ë bé läc vµ tÊm t¹o chïm 
tia nưíc cña vßi phun.

Lo¹i bá r¸c.

BÒ mÆt thiÕt bÞ c¶m øng cã bÞ bÈn 
kh«ng?

Lau vÕt bÈn.

VÖ sinh bé läc, 
tÊm t¹o chïm tia.

Pin chuyªn dïng cã ®ưîc g¾n 
®óng kh«ng?

L¾p Pin l¹i cho ®óng. C¸ch l¾p ®Æt Pin 
chuyªn dïng.

V Ö  s i n h ,  b ¶ o          

dưìng.

Pin chuyªn dïng cã hÕt Pin 
kh«ng?

Thay Pin míi. KÝ hiÖu ®Ìn ph¸t 
quang s¸ng lªn.

MÆc dï ®· x¸c nhËn c¸c vÞ trÝ ghi trªn, nÕu nưíc vÉn kh«ng ch¶y ra th× h·y ®ãng van 
®iÒu chØnh lưu lưîng l¹i, tiÕn hµnh liªn hÖ víi cöa hµng b¸n hµng hoÆc tíi trung t©m 
hç trî kü thuËt như ®Þa chØ trang 4.

Nưíc rß ra tõ 
phÇn ch©n cña 
bé vßi phun tiÕt 
kiÖm.

Vá cña ®Çu phun tiÕt kiÖm nưíc 

cã ®ưîc ®ãng chÆt kh«ng?

H·y ®ãng chÆt vá ®Çu phun 
tiÕt kiÖm nưíc.

VÖ sinh ®Çu phun 
tiÕt kiÖm nưíc.

Lưu lưîng.
Ýt

Lưu lưîng.
nhiÒu

Nưíc kh«ng 
ng¾t

§· më hÕt van ®iÒu chØnh lưu 
lưîng ra chưa?

Më hÕt van ®iÒu chØnh lưu        
lưîng ra.

§iÒu chØnh lưu 
lưîng.

Cã r¸c ë bé läc vµ tÊm t¹o chïm 
tia nưíc cña vßi phun.

Lo¹i bá r¸c. VÖ sinh bé läc, 
tÊm t¹o chïm tia.

Áp suÊt nưíc cã bÞ thÊp kh«ng? §iÒu chØnh lưu 
lưîng.

H·y th¸o van lưu lưîng ®Þnh 
møc ra vµ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh 
b»ng van ®iÒu chØnh lưu         
lưîng.

Cã ph¶i van lưu lưîng ®Þnh møc 
trong bé läc bÞ th¸o ra kh«ng?

H·y l¾p ®óng van lưu lượng 
®Þnh møc vµo.

§iÒu chØnh lưu 
lưîng.

§iÒu chØnh lưu 
lưîng.

§iÒu chØnh lưu 
lưîng.

Cã vËt c¶n ë trưíc thiÕt bÞ c¶m 
øng kh«ng?

Lo¹i bá chưíng ng¹i vËt.

BÒ mÆt thiÕt bÞ c¶m øng cã bÞ bÈn 
kh«ng?

Lau vÕt bÈn.

MÆc dï ®· x¸c nhËn c¸c vÞ trÝ ghi trªn, nÕu nưíc vÉn kh«ng ng¾t th× h·y ®ãng van 
®iÒu chØnh lưu lưîng l¹i, tiÕn hµnh liªn hÖ víi cöa hµng b¸n hµng hoÆc tíi trung t©m 
hç trî kü thuËt như ®Þa chØ trang 4.

X. X¸c nhËn trưíc khi giao hµng.

1. KiÓm tra háng.
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1. X¸c nhËn nguån ®iÖn.
- Khi nhÊn nót kiÓm tra pin th× ®Ìn ph¸t quang 
mµu ®á sÏ s¸ng lªn
- Khi kÕt nèi víi Pin Lithium th× sau 15 gi©y, van 
nưíc cã thÓ ho¹t ®éng, sau 30 gi©y th× ®Ìn ph¸t 
quang mµu ®á sÏ s¸ng lªn. §Ìn ph¸t quang

Nót kiÓm tra Pin

                     Hãy đọc kỹ và lắp đặt đúng trước khi sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm
                                                       Please read carefully and install properly to produce an original affect

     HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
(THE INSTALLATION GUIDE AND MANUAL) 



2. VÖ sinh tÊm t¹o chïm tia nưíc cña vßi 
phun tiÕt kiÖm.
NÕu bÞ bÈn hoÆc cÆn nưíc dÝnh trªn bÒ mÆt cña 

®Çu phun tiÕt kiÖm sÏ khiÕn viÖc x¶ nưíc trë nªn 
hçn lo¹n. Sau khi rót thiÕt bÞ AC Adapter ra hoÆc 
xoay van ®iÒu chØnh lưu lưîng mét vßng kim 
®ång hå ®Ó ng¾t nưíc, dïng tay ®Ó xoay vá ®Çu 
phun ngưîc chiÒu kim ®ång hå vµ th¸o ra khái 
miÖng x¶ nưíc, tiÕn hµnh vÖ sinh ®Çu phun tiÕt 

kiÖm nưíc võa th¸o.
* NhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh trong t×nh tr¹ng ®· 
ng¾t nưíc. Lµ nguyªn nh©n rß nưíc bªn trong 
miÖng x¶ nưíc.
* H·y lau s¹ch chÊt bÈn ë ®Çu phun tiÕt kiÖm 

nưíc b»ng v¶i mÒm thÊm ưít. NÕu qu¸ bÈn, h·y 
lau b»ng v¶i thÊm xµ phßng pha lo·ng.
* Sau khi vÖ sinh, h·y l¾p gio¨ng vµ ®Çu phun 
tiÕt kÖm nưíc vµo vá ®Çu phun vµ vÆn chÆt vµo.

Gio¨ng

§Çu phun

Vá 
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Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và 
trợ giúp, xin  vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa 
chỉ sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT:

Quay số miễn phí: 1800-6633 để được tư vấn miễn phí. Số máy lẻ từ 
(1~6).

Số máy lẻ 1: Hà Nội và khu vực miền Bắc

Số máy lẻ 2: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình.

Số máy lẻ 3: Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Đắc Lắc.

Số máy lẻ 4: Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng (Đà Lạt)

Số máy lẻ 5: Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Số máy lẻ 6: Cần Thơ và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Thông tin tham khảo xin mời tìm hiểu trên trang Web của INAX tại thị 
trường Việt Nam.  www.inax.com.vn

   QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý
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