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 Trước khi bắt đầu lắp đặt, hãy đọc tất cả các hướng dẫn trước. Lưu các hướng dẫn này để sử dụng trong 

tương lai. 

Chức năng sản phẩm  

Bệ ngồi sưởi, Đèn ngủ êm dịu, Tiết kiệm năng lượng, Khử mùi, Xả tự động, Sấy khô bằng không khí ấm, Rửa 

phía sau, Rửa phía trước, Rửa đại tiện, Kinh nguyệt, SPA lạnh & nóng, Rửa trẻ em, Vòi phun tự làm sạch, 

Một chạm, Xả cảm ứng chân, Nhiệt độ nước có thể điều chỉnh, Nhiệt độ bệ ngồi có thể điều chỉnh, Nhiệt độ 

không khí có thể điều chỉnh, Áp suất nước có thể điều chỉnh. 

Hướng dẫn sử dụng  

Vui lòng theo dõi quy trình bên dưới trước khi vận hành sản phẩm. 

1. Bật van. 

2. Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện. 

3. Nếu nút nguồn Đèn báo bật sáng, thì chỗ đặt bồn cầu còn tốt để sử dụng. 

Chế độ chờ 

Khi rời khỏi bệ ngồi, chạm và giữ nút dừng / nguồn của điều khiển từ xa trong 3 giây trở lên để vào chế độ 

chờ. 

Ở chế độ chờ, nhấn nút dừng / nguồn để thoát khỏi chế độ chờ. 

Ở chế độ làm sạch, nhấn nút dừng / nguồn để thoát khỏi chế độ làm sạch. 

Rửa phía sau 

Khi ngồi, nhấn nút rửa phía sau để vào chế độ rửa phía sau. 

Rửa phía trước 

Khi ngồi, nhấn nút giặt phía trước để vào chế độ rửa dành cho nữ. 

Sấy khô bằng không khí ấm 

Khi ngồi, nhấn nút khô để vào chế độ sấy khô bằng không khí. 

Xả cảm ứng chân 

Khi rời khỏi chỗ ngồi, đặt chân giữ hơn 1 giây ở vùng cảm nhận chân, sau đó sẽ tự động xả 1 lần. Khi ngồi, 

không thể tự động xả. 

Xả thủ công 

Nhấn nút ở bên cạnh để xả khi tắt nguồn. 

Bảng kê hàng hóa  
 

STT Tên Số lượng STT Tên Số lượng 

1 Bồn cầu thông minh 1 7 Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa 1 

2 Hướng dẫn sử dụng 1 8 Vít từ xa 2 

3 Điều khiển từ xa 1 9 Mặt bích 1 

4 Đai ốc mở rộng từ xa 2 10 Van góc G1/2 đến G3/4 1 

5 Pin AAA 2 11 Pin AA 4 

6 Hộp pin 1    
 

Thận trọng khi sử dụng  
 

 Cảnh báo Nó có thể gây tử vong hoặc nguy hiểm nghiêm trọng vì vậy phải được quan sát. 

 Chú ý Nó có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại nhỏ, hãy nhớ luôn chú ý. 

Nghiêm cấm Không hoạt động nội dung bị cấm. 

 Tuân theo Phải tuân thủ các nội dung thực thi. 

Đất Nối đất đúng cách 
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 Cảnh báo 

 Không tháo rời 
Tuyệt đối không được tự ý tháo lắp, sửa chữa và biến đổi sản phẩm này. Nó có thể gây ra hỏa hoạn, 

điện giật và các tai nạn khác. 

Không tưới nước 
Không đổ nước hoặc chất tẩy rửa vào phích cắm điện. Nó có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật và các tai 

nạn khác. 

 Cấm lửa Không mang thuốc lá đã cháy hoặc các vật đang cháy lại gần sản phẩm. Nó có thể gây ra hỏa hoạn. 

Nghiêm cấm 

Vui lòng không tiếp tục sử dụng sản phẩm khi sản phẩm bị lỗi. Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ 

sau bán hàng để được bảo trì. Khi tình huống sau xảy ra, vui lòng rút phích cắm điện và đóng van góc 

đầu vào. 1. Rò rỉ từ bên trong của dòng sản phẩm; 2. Sản phẩm nóng bất thường; 3. Sản phẩm phát ra 

âm thanh và mùi bất thường; 4. Sản phẩm bị cháy. Nếu sản phẩm vẫn được sử dụng trong trường hợp 

trục trặc, nó có thể gây ra các sự cố như cháy, điện giật, nước tràn vào phòng. (Tuổi thọ bình thường 

của sản phẩm này là sáu năm, việc tiếp tục sử dụng vượt quá tuổi thọ có thể dẫn đến tai nạn.) 

Chỉ được sử dụng nước máy, nếu không có thể gây viêm da truyền nhiễm và các bệnh khác. 

Không sử dụng ổ cắm điện lỏng. Nó có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. 

Vui lòng sử dụng ổ cắm điện trong điều kiện quy định (ổ cắm 220-240V ~, 10A, 50Hz). Chỉ sử dụng 

nguồn điện 220-240V ~. Sử dụng nguồn điện vượt quá quy định về ổ cắm có thể làm ổ cắm nóng lên 

và gây cháy. 

Không làm hỏng dây nguồn và dây bệ ngồi. 1. không làm hỏng, không xử lý, không nhiệt; 2. không 

buộc uốn cong, không buộc xoăn, không kéo; 3.Không đặt vật nặng lên dây nguồn và kết nối nắp bệ 

ngồi, Bỏ qua hư hỏng sản phẩm và tiếp tục sử dụng có thể dẫn đến hỏa hoạn, chập điện và các tình 

trạng khác. 

 Tuân theo 

1. Sản phẩm này thuộc dòng sản phẩm điện máy, không được đặt ở những nơi có nước hoặc những 

nơi có độ ẩm cao. Khi sử dụng trong phòng tắm, vui lòng lắp quạt thông gió hoặc cổng thông gió để 

phòng tắm luôn lưu thông không khí tốt. Nếu không, nó có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. 2. Nếu 

dây nguồn bị hỏng, không được tự tháo rời và phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch 

vụ hoặc bộ phận liên quan của họ. 

 Nối đất 
Vui lòng kiểm tra xem nối đất đã xong chưa. Sản phẩm không được nối đất có thể gây điện giật trong 

trường hợp trục trặc hoặc rò rỉ. 
 

 Chú ý 

Nghiêm cấm 

Cấm ngồi trên bệ ngồi trong thời gian dài, nhiệt độ bệ ngồi nên được điều chỉnh ở mức thấp, xin lưu ý 

rằng nhiệt độ thấp bỏng. Nhân viên nên đặt nhiệt độ bệ ngồi ở mức thấp khi người sau đây sử dụng 

bồn cầu. 1. Trẻ em và người già không thể điều chỉnh nhiệt độ cho đúng. 2. Bệnh nhân, người khuyết 

tật và những người khác không thể tự do di chuyển, 3. Những người lờ đờ vì uống thuốc ngủ (Như 

thuốc ngủ, thuốc cảm,…) uống quá nhiều và mệt mỏi. 

Không được kéo căng ống nối của đường ống cấp nước. Nếu không, nó có thể gây rò rỉ nước. 

Chức năng làm sạch phân, một chức năng làm sạch đặc biệt, chỉ được phép sử dụng một lần khi bạn 

đi vệ sinh, không sử dụng nhiều lần! 

Không dựa vào nắp bệ ngồi hoặc ấn mạnh vào bảng điều khiển, nếu không có thể dẫn đến sự cố hoặc 

hỏng hóc. Dùng lực cưỡng bức có thể gây ra hư hỏng vỏ bọc bệ ngồi và bảng điều khiển, dẫn đến 

thương tích cho người. 

Không đặt các vật dụng chứa chất lỏng như lọ, cốc, mỹ phẩm, dược phẩm, v.v. hoặc các vật kim loại 

nhỏ lên trên sản phẩm. Vô tình chạm vào sản phẩm có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. 

Không đặt sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp, nếu không sản phẩm có thể bị biến dạng do lão hóa. 

Người khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, ... (kể cả trẻ em) cần sử dụng nhà vệ sinh này dưới sự giám 

sát, không để trẻ em chơi với bồn cầu này 

Không sử dụng bồn cầu để xả cặn bẩn, bồn tiểu và giấy vệ sinh, nếu không có thể gây tắc bồn cầu, 

tràn nước thải. 

Vui lòng không đập vào đồ gốm để tránh hư hỏng dẫn đến rò rỉ. 

Vui lòng không sử dụng trong môi trường dưới 0°C. 

Tuân theo 

Khi lắp van góc đầu vào, hãy vặn chặt, nếu không sẽ dẫn đến rò rỉ nước. 

Ngăn ngừa thiệt hại do đóng băng. Việc đóng băng có thể gây hư hỏng ống dẫn nước và bên trong 

sản phẩm và gây rò rỉ nước. 

Khi di chuyển trong thời gian dài hoặc khi không sử dụng, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. 
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Tuân theo 

Rút phích cắm điện khi có sét. 

Sản phẩm này chỉ dành cho phòng tắm và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài 

mục đích được mô tả trong sách hướng dẫn này, nếu không có thể gây hỏa hoạn, điện giật, 

thương tích cá nhân hoặc trục trặc. 

Không để nước tiểu và các chất bẩn khác chạm vào bồn cầu thông minh. Làm như vậy có thể 

gây ra mùi hoặc gây ra sự cố. 

Không đóng chặt bệ ngồi và nắp bệ ngồi. Cần tránh va chạm của nắp bệ ngồi và nắp bệ ngồi 

khi quay chúng. Nếu không có thể gây ra sự cố. Không kẹp vào các ngón tay khi bệ ngồi và 

nắp bệ ngồi đang chuyển đổi, nếu không có thể gây ra vết bầm tím. 

Để bảo dưỡng bên ngoài, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm vì lý do an toàn. Nếu không có thể 

bị điện giật. 
 

Thông số kỹ thuật  
 

Điện áp định mức 220-240V~ 

Tần số định mức 50Hz 

Công suất định mức 1300W (15°C ±1°C nhiệt độ nước đầu vào) 

Chiều dài của dây 1.5m 

Chế độ cấp nước Kết nối trực tiếp với kênh 

Nhiệt độ môi trường xung quanh Khoảng 3°C to 40°C 

Nhiệt độ cấp nước Khoảng 3°C to 35°C 

Phạm vi áp suất nước 0.12MPa-0.8MPa 

Thiết bị an toàn 
Thiết bị bảo vệ chống rò rỉ điện, cảm biến chỗ ngồi, thiết bị bảo vệ 

quá áp nước 

B
ộ
 m

áy
 k

h
ử

 

n
h
iễ

m
 

Phương pháp sưởi ấm Sưởi ấm tức thì 

Nhiệt độ nước ấm Bốn mức (Nhiệt độ phòng đến 40°C) 

Khối lượng 

phun 

Làm sạch mông Khoảng 0.5 đến 0.8L/phút 

Chỉ dành cho nữ Khoảng 0.5 đến 0.8L/phút 

Máy nước nóng 1600W 

Vỗ tay an toàn Cảm biến nhiệt độ, cầu chì nhiệt độ, nhiệt độ nhảy, lưu lượng kế 

T
h
iế

t 
b

ị 
sấ

y
 

k
h
ô
 

Tốc độ gió >4m/s 

Nhiệt độ không khí Bốn mức (Nhiệt độ phòng đến 59°C) 

Máy sấy khô 330W 

Thiết bị an toàn Công tắc hai tấm kim loại, cầu chì nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ 

T
h
iế

t 
b

ị 

k
h
ử

 

m
ù
i Chất khử mùi Than hoạt tính 

Công suất tiêu thụ 1.5W 

B
ệ 

n
g
ồ
i 

n
h
iệ

t 

Nhiệt độ bệ ngồi Bốn mức (Nhiệt độ phòng đến 40°C) 

Máy sưởi bệ ngồi 45W 

Thiết bị an toàn Cảm biến nhiệt độ, cầu chì nhiệt độ 

Cấu trúc công tắc Giảm xóc giảm tốc 
 

Kích thước sản phẩm  
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Các lưu ý trước khi lắp đặt  

1. Không gian lắp đặt 

 Để đảm bảo có đủ không gian lắp đặt đồng thời, vui lòng xác nhận công tắc cửa không ảnh hưởng đến 

việc lắp đặt sản phẩm. Khoảng cách của ống dẫn nước đến mặt đất nên lớn hơn 150mm. 

 Trước khi lắp đặt, vui lòng xác nhận vị trí của đầu ra và con dấu sáp (Đối với vị trí cụ thể, vui lòng tham 

khảo logo hiển thị bên phải) 

2. Sơ đồ lắp đặt 

 
 

 
Phương pháp cài đặt sản phẩm  

1. Việc lắp đặt mặt bích và gốm sứ 

 Đặt mặt bích trên đường thoát nước thải, và bịt kín. (Xem hình 1) 

 Đặt đường thoát nước thải bằng sứ lên mặt bích. (Xem hình 2) 

 Sau khi đã điều chỉnh vị trí bồn cầu và lắp đặt thuận lợi, tiến hành dán keo kính giữa thân bồn cầu và mặt 

đất. 

 
 

2. Kết nối đường ống cấp nước 

 Trước khi lắp van, vui lòng xả hết các tạp chất và nước thải trong đường ống. (Xả nước trong 1 đến 2 phút) 

 Khi van cấp nước đóng, hãy tháo van góc cũ và thay thế bằng van góc được trang bị trong máy. Vui lòng 

sử dụng ống cung cấp đi kèm. Không sử dụng cái cũ.  Kết nối đường cung cấp với van đầu vào.  Sau khi 

máy được lắp đặt, mở núm để phát hiện không có rò rỉ ở A, B, C và D.  Kiểm tra chính xác, cắm nguồn 

điện, nhấn nút "xả bằng tay" để xác nhận hiệu quả hút nước thải . 

 
Lắp van  

Kết nối đường 

cung cấp với van 

đầu vào. 

 
 

  
Lắp đặt xong, 

cắm nguồn điện. 

 

Trên 

200mm 

Cửa xả 

Cửa xả 

dòng 

vào 

Bồn cầu thông minh 

Mặt bích 
Mặt đất 

thoát nước thải 

Hình 1 

Hình 2 
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3. Lắp đặt pin 

    

 Mở hộp pin và đặt 4 

viên pin AA vào. 

 Đóng hộp pin và dán 

nhãn lên một mặt của hộp 

pin. 

 Kết nối dây  Tháo nhãn dán và cố 

định hộp pin vào bồn 

cầu bằng sứ. 
 

Nút bên  

 
Phương pháp làm sạch và bảo trì sản phẩm  

Cảnh báo: các biện pháp phòng ngừa vệ sinh chống thấm nước 

- Không vệ sinh sản phẩm bằng tay trong trường hợp hư hỏng, hỏng hóc, để tránh hỏng hóc thứ cấp. 

- Không sử dụng chất tẩy rửa axit clohydric, chất pha loãng, thuốc tẩy, benzen hoặc chất tẩy rửa mạnh để 

làm sạch bề mặt bồn cầu. Không để thuốc trừ sâu, chất làm mát không khí và chất khử mùi dính vào bồn 

cầu. 

• Sản phẩm bị biến màu, nứt vỡ và hư hỏng do sử dụng các thuốc thử nêu trên, kể cả trong thời gian bảo hành 

cũng cần phải trả phí dịch vụ. 

1. Vệ sinh vòi phun 

 Ở chế độ nguồn máy, không được ngồi trên bệ ngồi. 

 Nhấn "Làm sạch vòi phun", vào chế độ làm sạch vòi phun bằng tay. (Không thể kích hoạt chế độ "làm 

sạch vòi phun" khi ngồi) 

 Vui lòng sử dụng bàn chải mềm hoặc vải mềm khi làm sạch. 

 Sau khi làm sạch hoàn tất, nhấn nút dừng hoặc ở trạng thái ngồi, ống làm sạch sẽ tự động rút lại. 

• Cảnh báo: không được đẩy ra hoặc đẩy vào ống làm sạch trong quá trình vệ sinh, nếu không có thể dẫn đến 

hỏng máy. 

2. Làm sạch bộ lọc  

Khi van cấp nước đóng, ngắt nguồn cấp nước của máy, thực hiện thao tác sau. 

 Tắt van đầu vào bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ 

 Tháo bộ lọc nước bằng đồng xu hoặc tuốc nơ vít có rãnh 

 Lấy bộ lọc nước ra và làm sạch bằng bàn chải đánh răng hoặc các dụng 

cụ khác. Gắn lại bộ lọc nước sau khi vệ sinh. 

 Bật van đầu vào bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ 

 
 

 

Rửa phía sau Rửa phía trước 

Sấy khô bằng không khí ấm 
Nguồn/Dừng 

Cuối vòi phun và 

đầu vòi phun 
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Sơ đồ phương pháp làm sạch nhà vệ sinh 

 Sử dụng một miếng vải mềm hoặc miếng bọt biển có dính chất tẩy rửa trung tính để lau máy. 

 Lau toàn bộ máy bằng vải cotton sau khi vệ sinh. 

 
3. Phương pháp quản lý bệ ngồi bồn cầu vào mùa đông 

Để ngăn ngừa tình trạng đóng băng vào mùa đông, hãy làm theo các phương pháp sau để quản lý. 

 Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm đúng vào ổ cắm chưa 

 Khi phòng tắm không có thiết bị sưởi, vui lòng dùng vải để bọc các ống nối hoặc các vật liệu cách nhiệt 

khác để cách nhiệt. 

 Vào mùa đông hoặc lâu ngày không sử dụng, đóng van góc đầu vào, cắt nguồn nước đầu vào máy, dùng 

tay hoặc khăn ướt "cảm biến chỗ ngồi", nhấn chức năng "một chạm", máy hoạt động, tháo nước bên trong , 

và sau đó rút phích cắm điện hoặc tắt nguồn điện. 

• Chú ý: 

Vui lòng vặn chặt bộ lọc, nếu không có thể gây rò rỉ nước. 

Không nắm lưới lọc quá mạnh vì nó có thể làm biến dạng hoặc vỡ. 

Khi tắc nghẽn bộ lọc, áp lực của nước xả có thể không đủ, vì vậy hãy vệ sinh bồn cầu thường xuyên một lần 

Trong ba tháng. 

Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng chất tẩy rửa khi vệ sinh. Làm sạch nó trực tiếp bằng nước máy. 

Cách đối phó với các vấn đề thường gặp  
 

Vấn đề Kiểm tra Xử lý 

Các chức năng hoàn toàn 

không hoạt động. 

Khu vực cảm biến chỗ ngồi sử dụng vải phủ, 

chiếu và các vật dụng khác. 

Vui lòng tháo khăn phủ, chiếu và các vật 

dụng khác. 

Điện bị cắt Vui lòng đợi phục hồi điện. 

Ổ cắm bị lỏng hoặc tiếp xúc kém. Cắm điện, đảm bảo nguồn điện tốt. 

Nút khởi động lại nguồn có được nhấn hay 

không. 
Vui lòng nhấn nút nguồn trên bồn cầu. 

X
ả 

n
ư

ớ
c 

Nước không chảy. 

Không có nước. Vui lòng đợi cấp nước trở lại. 

Van cấp nước bị bám cặn bẩn. Mở van đầu vào. 

Bộ lọc bị tắc do bụi bẩn. Vui lòng thay đổi hoặc làm sạch bộ lọc. 

Ống cấp nước có bị cong và tắc hay không. Loại bỏ việc uốn cong đường ống cấp nước. 

Công suất xả 

không đủ mạnh. 

Áp lực nước được đặt ở mức thấp. 
Vui lòng điều chỉnh mức công suất của nước 

bằng "nút mô tả" trên điều khiển từ xa. 

Bộ lọc bị tắc do bụi bẩn. Vui lòng thay đổi hoặc làm sạch bộ lọc. 

Làm sạch đầu phun xem có bị tắc nghẽn không. Hãy làm sạch vòi phun. 

Nhiệt độ nước 

không đủ cao. 

Xem nhiệt độ nước được đặt ở nhiệt độ thấp hay 

bình thường. 

Vui lòng đặt lại nhiệt độ nước bằng "mô tả 

nút" trên điều khiển từ xa. 

Không cấp nước 

khi xả nước. 

Nhấn phím "Rửa phía sau" hoặc "Rửa phía 

trước" trong khoảng 60s, máy sẽ tự động dừng. 

Vui lòng nhấp lại vào phím "Rửa phía sau" 

hoặc "Rửa phía trước". 

B
ệ 

n
g

ồ
i 

Bệ sưởi không 

sưởi. 

Cường độ sưởi của bệ ngồi nhiệt được đặt ở 

trạng thái thấp hoặc tắt. 

Vui lòng đặt lại nhiệt độ bệ ngồi bằng "mô tả 

nút" trên điều khiển từ xa. 

Bồn cầu được đặt ở trạng thái tiết kiệm năng 

lượng. 

Vui lòng nhấn nút nguồn để thoát khỏi trạng 

thái tiết kiệm năng lượng. 

Xem có mất điện không. Vui lòng đợi phục hồi nguồn điện. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

Các bước cài mã điều khiển từ xa: 

1. 1. Nhấn đồng thời nút "Vệ sinh vòi phun" và "Dừng / nguồn", đợi trong 2 giây cho đến khi đèn báo 

bánh răng 4 bật và nhấp nháy. 

2. Sau khi khớp mã, đèn thứ ba và thứ tư của đèn báo bánh răng sẽ sáng, có nghĩa là khớp mã thành 

công. Sau đó nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa để trở lại hoạt động bình thường. Nếu không 

thành công, sau 15 giây, bồn cầu sẽ trở lại trạng thái cũ. 

 

 

2 pin AAA 

Lắp pin 
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2. Mô tả nút điều khiển từ xa 

1. Chức năng chính   

Rửa sau  

Nhấn nhanh: Bắt đầu Rửa mông. Nhấn và giữ: Bắt đầu / dừng rửa di động. 

 

 

Rửa mặt trước  

Nhấn nhanh: bắt đầu rửa nữ. Nhấn và giữ: bắt đầu / dừng rửa di động. 

 

Làm khô bằng không khí ấm  

Nhấn nhanh: Bắt đầu làm khô bằng khí ấm.  

 

Ngừng công việc hiện tại 

Nhấn nhanh: bỏ rửa hoặc sấy hiện tại. Nhấn và giữ: bật hoặc tắt nguồn bồn cầu 

 

 

2. Điều chỉnh thông số 

+  Điều chỉnh áp lực nước 

- Nhấn nhanh "+" áp lực nước cấp +1, bấm ngắn "-", áp lực nước -1. 

˄ Điều chỉnh vị trí phía trước và phía sau ống. 

˅ Nhấn nhanh "A", cấp vị trí ống +1, nhấn ngắn "v", cấp vị trí ống -1. 

Điều chỉnh nhiệt độ ghế  

Nhấn nhanh: điều chỉnh nhiệt độ ghế theo chu kỳ. 

 Điều chỉnh nhiệt độ nước  

Nhấn nhanh: điều chỉnh nhiệt độ ghế theo chu kỳ. 

 

Điều chỉnh nhiệt độ không khí 

Nhấn nhanh: điều chỉnh nhiệt độ sấy không khí theo chu kỳ. 

 

3. Chức năng phụ 

 

Một chạm hoàn thành rửa phía sau và làm khô bằng không khí ấm. 
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Nhấn nhanh: bắt đầu chế độ "Một chạm" tự động. 

Cột nước sạch bắn vào phần cuối hậu môn khi  đại tiện. 

Nhấn nhanh: bắt đầu rửa khi đại tiện. 

Tùy chỉnh các thông số phù hợp cho trẻ em, rửa mông. 

Nhấn nhanh: Bắt đầu chế độ rửa trẻ em.  

nước nóng lạnh xen kẽ mát-xa và rửa. 

Nhấn nhanh: bắt đầu mát xa lạnh & nóng. Nhấn liên tục: bật hoặc tắt tính năng rửa di động. 

Vệ sinh bộ phận sinh dục với các thông số tùy chỉnh trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. 

Nhấn nhanh: bắt đầu chế độ rửa. Nhấn liên tục: bật hoặc tắt tính năng rửa di động. 

 

 

 

Khi không ngồi. để làm sạch vòi phun hàng ngày. 

Nhấn nhanh: bắt đầu làm sạch vòi phun. 

 Đèn ngủ vào ban đêm  

Nhấn nhanh: bật hoặc tắt đèn ngủ. Nhấn liên tục: vào hoặc thoát chế độ tiết kiệm năng lượng.  

 

 Xả bồn cầu 

Nhấn nhanh: xả bồn cầu, không xả trong quá trình rửa. 

 

4. Tính năng khác 

Cảm biến ánh sáng 

1-3 phút sau khi bật đèn ngủ theo cách thủ công, cảm biến ánh sáng sẽ tự động được bật, 

và sau đó tùy theo độ sáng xung quanh sẽ tự động điều chỉnh đèn ngủ bật hoặc tắt. 

Tắt đèn ngủ theo cách thủ công, cảm biến ánh sáng sẽ tắt. 

Chú ý: Chỉ giới hạn ở một số mô hình, vui lòng tham khảo thêm chi tiết (hướng dẫn sử dụng chức năng) 

 

Tiết kiệm năng lượng 

Sau khi người dùng rời khỏi ghế, điều chỉnh thông minh công suất sưởi của ghế. 
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3. Các bước cài đặt điều khiển từ xa 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã hoàn thành 
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ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 

 

 

 

nút chỉ thị nút chỉ thị cài đặt 

Cửa sổ chỉ thị 

Điều khiển từ xa 

Nút chức năng 


