คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.

10, Eunos Road 8, #12-07, Singapore Post Centre. Singapore 408600.
Phone : +65-6744-6955 Fax : +65-6841-0819
http://asia.toto.com/

TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.
Middle East Branch

LOB19-1701-1702, Jebel Ali Free Zone, P.O. box 261804, Dubai U.A.E.
Phone : +971-4-886-5983 Fax : +971-4-886-5986
http://asia.toto.com/

TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.
Manila
Representative
Office.

Unit 1010, 10th Floor Rufino Building, Ayala Avenue cor.V.A.
Rufina Street, Makati City,1226 Philippines.
Phone : +63-2-887-6643 Fax : +63-2-887-4084
http://asia.toto.com/

TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.
Yangon Branch

#303, Prime Hill Business Square, No.60, Shwe Dagon Pagoda Road,
Dagon Township, Yangon, Myanmar
Phone : +95-1-382710，+95-1-382720 Fax : +95-1-382638

TOTO (THAILAND)
LTD.
Spare Part and After
Service Center

77 Moo 5 HSIL Industrial Zone T.Nong -Plamor A.Nong-Khae Saraburi
18140 Thailand
Phone : +66-92-246-5880, +66-92-246-6612, +66-36-382-760
Fax : +66-2-650-9923
http://th.toto.com/en/index.php

การตงค่
ั าแบบแปลน ············ 3

TOTO INDIA
INDUSTRIES
PVT. LTD

101, Kamla Executive Park, Opp. Vazir Glass Works,
Off. Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059, India.
Phone : +91-22-4022-3717 / 3718 Fax : +91-22-4022-3719
https://in.toto.com/

การแก้ไขปัญหา ················· 8

TOTO VIETNAM
Co., Ltd.

R. 810, Daeha Business Centre, 360 Kim Ma St., Ba Dình Dist.,
Ha Noi City
Phone : +84-4-37714354 Fax : +84-4-37714355
http://toto.com.vn/
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You are advised to record the following information to allow quick service.
Date of purchase :

Name of shop :

 ก่อนอืน เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ สําหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
โปรดอ่านคูม
่ อ
ื นีอย่างละเอียดและดําเนินการให ้ถูกต ้อง

Date : year month day
Tel : (

 การรับประกันอยูใ่ นคูม
่ อ
ื นีดังนันโปรดเก็บรักษาไว ้อย่างเหมาะสมและนํ าออกมาอ่าน

)

2021.08
0000441

คําเตือน
การเพิกเฉยต่อเนือหาในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนี และนํ าไปใช ้อย่างไม่เหมาะสมอาจทําให ้เสียชีวต
ิ
หรือบาดเจ็บสาหัส
 ผู ้ทีมีความบกพร่องทางร่างกาย ความบกพร่องทางสติปัญญาหรือการขาดสามัญสํานึก
(รวมถึงเด็ก ๆ) ควรใช ้ผลิตภัณฑ์นี ภายใต ้การดูแลและการคุ ้มครองของเจ ้าหน ้าทีประจํา
 อย่าใช ้ปลักไฟ / สายไฟทีเสียหาย หรือเต ้าเสียบทีหลวม
มิฉะนัน อาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม ้ได ้
ั ทํางานผิดพลาด
 ห ้ามใช ้นํ าราดกล่องควบคุม เพราะจะทําให ้ชุดฟั งก์ชน
หรือเกิดความเสียหายได ้
 อย่าต่อผลิตภัณฑ์นเข
ี ้ากับแหล่งจ่ายไฟแบบอืนนอกเหนือจากทีระบุไว ้
(AC 220 V - AC 240 V) มิฉะนัน อาจทําให ้เกิดความร ้อนสูง หรือไฟไหม ้ได ้

คําเตือน
 กรณีไฟฟ้ ากระแสสลับ หากมีฝนสะสมที
ุ่
ปลักไฟ อาจทําให ้ฉนวนเสียหาย เนืองจาก
ความชืน กรุณาถอดปลักไฟออกแล ้วใช ้ผ ้าแห ้งเช็ด (เดือนละครัง) หลังจากเช็ดแล ้วควร
ใช ้ซิลโิ คนสําหรับกันซึม

ข้อควรระว ัง
การเพิกเฉยต่อเนือหาในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนี และนํ าไปใช ้อย่างไม่เหมาะสมอาจทําให ้เสียชีวต
ิ
หรือบาดเจ็บสาหัส
 ห ้ามใช ้แรงหรือกระแทก เพราะอาจทําให ้ชินส่วนเสียหาย และทําให ้คนบาดเจ็บ หรือ
ทําให ้เกิดความผิดปกติหรือนํ ารัวได ้
 ห ้ามใช ้กับยานพาหนะ เรือ หรือวัตถุเคลือนทีอืนๆ

 อย่าใช ้ไฟเกินกําลังของปลักไฟหรือเต ้าเสียบหรือเต ้ารับ
มิฉะนัน อาจส่งผลให ้เกิดเพลิงไหม ้ได ้

 ห ้ามติดตังไว ้กลางแจ ้งหรือในสถานทีทีเย็นจัด มิฉะนันอาจส่งผลให ้ส่วนประกอบเสียหาย
ิ อันเป็ นผลมาจากการรัว
ซึงอาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สน

 ห ้ามพับสายไฟ หรือพยายามทําให ้มันโค ้งงอ และห ้ามวางของหนักทับสายไฟ
หรือทําการจับทีไม่ถก
ู วิธ ี เพราะอาจทําให ้เกิดไฟไหม ้

 กําจัดฝุ่ นออกจากเต ้าเสียบปลักไฟอย่างสมําเสมอ (เดือนละครัง)
และต ้องเสียบเข ้ากับฐานปลักให ้แน่นจนสุด

 ห ้ามต่อสายไฟ (ตัดหรือต่อสายไฟ) เพราะอาจส่งผลให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุ
เช่นไฟไหม ้หรือผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติได ้

 ห ้ามดัดแปลงชินส่วนอืนนอกเหนือจากทีประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์นี
เช่นการติดตังหรือถอดชินส่วน อาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือทํางานผิดปกติได ้
นอกจากนีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจลดลง และมีความเสียงต่อการบาดเจ็บ
ิ อันเนืองมาจากการเปี ยกได ้
หรือความเสียหายอาจเกิดขึนต่อทรัพย์สน

 ห ้ามเสียบหรือถอดปลักไฟ ในขณะทีมือเปี ยก มิฉะนันอาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
 ห ้ามสัมผัสกับปลักสายไฟในช่วงทีมีพายุฝนฟ้ าคะนอง
มิฉะนันอาจส่งผลให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
 ห ้ามติดตังก๊อกนํ าอัตโนมัตไิ ว ้ในทีทีมีความชืนสูง เช่นในห ้องอาบนํ า เพราะอาจก่อให ้เกิด
ความเสียหายได ้

 ห ้ามมิให ้บุคคลอืนทีไม่ใช่วศ
ิ วกรหรือช่างเทคนิค ถอดประกอบซ่อมแซมหรือปรับเปลียน
ผลิตภัณฑนี เว ้นแต่จะมีการอธิบายไว ้เป็ นพิเศษตามคูม
่ อ
ื นี มิฉะนันอาจส่งผลให ้ผลิตภัณฑ์
ทํางานผิดปกติหรือไฟฟ้ าช็อตได ้

 ห ้ามถอดอุปกรณ์ออกซ่อมเอง หรือดัดแปลงใดๆโดยเด็ดขาด
ยกเว ้นช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างบริการเทคนิค
ิ เสียหายหรือได ้รับบาดเจ็บ
เพราะอาจทําให ้ทรัพย์สน

 โปรดตรวจสอบท่อและสภาพแวดล ้อมเป็ นระยะ ๆ (อย่างน ้อยปี ละสองครัง)
ตรวจสอบการรัวไหลของนํ าและระบบท่อ (ตรวจสอบภายในชุดคอนโทรลเลอร์ ฯลฯ ) ว่า
มีรอยรัวหรือหลวมหรือไม่

 กําหนดตําแหน่งการติดตังของเต ้าเสียบและเต ้ารับ
เพือไม่ให ้เต ้ารับและปลักไฟสัมผัสกับนํ าทีกลันตัวเป็ นหยดนํ าจากท่อจ่ายนํ า หรือหยดนํ า
ระหว่างการใช ้งาน

 ขณะใช ้งานกรุณาอย่าปิ ด spout มิฉะนัน นํ าจะซึมออกจากตัว spout
ิ เป็ นเหตุให ้เกิดความเสีย
และทําให ้เกิดนํ ารัว ซึงอาจส่งผลกับเฟอร์นเิ จอร์และทรัพย์สน
หายได ้

 เมือทําความสะอาดตัวกรอง ต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดก๊อกนํ า
ิ เสียหาย
ก่อนทีจะถอดฝาปิ ดตัวกรองออก เพราะมีความเสียงต่อทรัพย์สน
เนืองจากนํ าไหลออกมาและถูกไฟไหม ้หรือเปี ยกนํ า

 หากชินส่วนหลวมให ้ทําการซ่อมแซมทันที

 ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการออกแบบตําแหน่งการติดตังปลักไฟ
 ตอนทีจะดึงปลักออก ให ้จับทีตัวปลักแล ้วค่อยดึงออก หากจับทีสายไฟแล ้วดึงออก
จะทําให ้ตัวปลักและสายหลุดออกจากกัน และอาจทําให ้เกิดไฟไหม ้หรือไฟดูดได ้
 ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้เสียบปลักไฟเข ้ากับฐานจนสุด
เพราะอาจทําให ้เกิดไฟไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อตได ้
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 ห ้ามใช ้แรงหรือกระแทกกับพืนผิวทีชุบ
 กรุณาใช ้นํ ายาทําความสะอาดทีมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกลางเท่านัน
 หากไม่มก
ี ารใช ้งานเป็ นเวลานาน ก็ควรถอดปลักออก และถอดแบตเตอรีสํารองออก
เพราะอาจทําให ้เกิดไฟไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อตได ้
 เมือเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นการรัวของนํ า ท่อแตกหรือการเคลือนย ้ายของผลิตภัณฑ์
ให ้ปิ ดวาล์วหยุดตามขันตอน หากนํ ายังไม่หยุดไหล ให ้ปิ ดวาล์วหลัก
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การใชง้ าน

ื ว่ นประกอบ,แผนภาพการประกอบ
ชอส
*ภาพประกอบและผลิตภัณฑ์จริง อาจแตกต่างกัน ขึนอยูก
่ บ
ั รุน
่ ของผลิตภัณฑ์

1

ส่วนตัวก๊อกนํ า

2

เซ็นเซอร์

สายเซ็นเซอร์

เครืองมือเปิ ดและปิ ด
ตัวควบคุม

1. วางมือไว ้ใกล ้กับก๊อกนํ า
เมือเซ็นเซอร์ตรวจจับมือ นํ าจะไหลออกโดยอัตโนมัต ิ
2. เลือนมือออกไป
หลังจากเลือนมือออกไป 1-2 วินาทีนําจะหยุด
วาล์วนํ าจะหยุดการปล่อยนํ าโดยอัตโนมัต ิ หลังจากปล่อยนํ าอย่างต่อเนืองเป็ นเวลา
ประมาณ 1 นาที
(หากต ้องการปล่อยอีกครัง โปรดขยับมือออกไปและปล่อยให ้เซ็นเซอร์ตอบสนองอีกครัง)

สายนํ าดี
ตัวควบคุม

ปลักไฟ
(สําหรับประเภทกระแสสลับ)

ส่วนตัวก๊อกนํ า
หรือ

สายนํ าดี
(ลูกค ้าต ้องเตรียมเอง)

วาล์วหยุดนํ า
(ลูกค ้าต ้องเตรียมเอง)

การทําความสะอาดและการดูแล

การตงค่
ั าแบบแปลน
(มม.)
แบบติดผนัง
150

ื
ประเภททีเอาไว ้เชอมต่
อกับอ่างล ้างหน ้า

100
ขันตํา

ปลักไฟ
(สําหรับประเภทกระแสสลับ)
สายนํ าดี
(ลูกค ้าต ้องเตรียมเอง)
วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ า
(ลูกค ้าต ้องเตรียมเอง)
100

150-300

400

150
ขันตํา
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สายนํ าดี
(ลูกค ้าต ้องเตรียมเอง)

วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ า
(ลูกค ้าต ้องเตรียมเอง)


อย่าลืมทําความสะอาดชินส่วนอย่างสมําเสมอเพือขจัดสิงสกปรกหรือคราบนํ าบนพืนผิว

อย่าลืมใช ้นํ ายาทําความสะอาดทีเป็ นกลางเมือทําความสะอาด

ห ้ามใช ้วัสดุหรืออุปกรณ์ทมี
ี ฤทธิกัดกร่อน เช่นนํ ายาทําความสะอาดอนุภาคขนาดใหญ่หรือ
ฟองนํ าผ ้าใยพิเศษ ฯลฯ

ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าของผู ้ผลิตนํ ายาทําความสะอาดในการทําความสะอาด

นอกจากนีโปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อควรระวังต่อไปนี:

เมือใช ้นํ ายาทําความสะอาดชนิดสเปรย์ขนแรกให
ั
้ใช ้นํ ายาทําความสะอาดกับผ ้านุ่มหรือฟองนํ า
ก่อนทําความสะอาด
กรุณาอย่าฉีดเข ้ากับผลิตภัณฑ์โดยตรง มันอาจเข ้าไปในช่องเปิ ดหรือช่องว่าง
และทําให ้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์

หลังจากล ้างแล ้วให ้เช็ดออกด ้วยนํ าสะอาดอย่างทัวถึง

อย่าลืมเปลียนชินส่วนทีมีพนผิ
ื วทีเสียหาย เพราะอาจทําให ้คนได ้รับบาดเจ็บ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเกิดจากการใช ้งานทีไม่เหมาะสม
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การทําความสะอาดและการดูแล

การทําความสะอาดและการดูแล

A เมือการไหลของนําไม่ด ี (TLE21, 22, 23, 25, 26, 27, 28)
2

1

C อ ัตราการไหลตํา

3

2

1 8

ปิ ด

4

1. ปิ ดวาล์วหยุด
2. ถอดเครืองเติมอากาศออก
ก่อนด ้วยเครืองมือพิเศษ
3. ทําความสะอาดเครืองเติม
อากาศด ้วยแปรง
4. ติดตังเครืองเติมอากาศอีก
ครังด ้วยเครืองมือพิเศษ
5. เปิ ดวาล์วหยุด

5

B เมือการไหลของนําไม่ด ี (TLE21, 24)

เปิ ด

4

3

5

อย่าถอดตัวควบคุมการไหล

6

7

2

1

ระวังทิศทางของนํ า เพราะเป็ น
วาล์วไหลคงที

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

ปิ ดวาล์วหยุด
ถอดสกรูสองตัวออกแล ้วถอดเต ้ารับนํ าออก
ทําความสะอาดเต ้าเสียบนํ า
ติดตังตามลําดับย ้อนกลับของการถอดชินส่วน
เปิ ดวาล์วหยุด
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1. ปิ ด>วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ า
2. ถอดฝาครอบชินส่วนทีใช ้งานได ้และใช ้เครืองมือเปิ ด - ปิ ดเพือนํ าตัวกรองและตัว
ควบคุมการไหลออก
3. ถอดตัวควบคุมการไหลออกจากทีกรอง
4. เขย่าตัวกรองในนํ าเพือล ้างเศษทีสะสมอยูภ
่ ายในออก
5. ล ้างตัวควบคุมการไหล
6. เชือมต่อตัวควบคุมการไหลเข ้ากับตัวกรอง
7. ใช ้เครืองมือเปิ ด - ปิ ดเพือติดตังตัวกรองและตัวควบคุมการไหลอีกครัง ติดตังฝาครอบ
ชินส่วนทีใช ้งานได ้อีกครัง
8. เปิ ด >วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ า
-6-

การทําความสะอาดและการดูแล

การแก้ไขปัญหา

D การบํารุงร ักษาเซ็นเซอร์
2

1

3

ในกรณีตอ
่ ไปนีไม่ใช่ความผิดปกติ แต่อย่างใด โปรดตรวจสอบสิงต่อไปนีก่อนส่งซ่อม หาก
ปั ญหายังคงมีอยูโ่ ปรดติดต่อร ้านติดตังร ้านค ้าปลีกหรือสํานักงานขายทีคุณซือผลิตภัณฑ์
สําหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบบริการหลังการขาย (ปกหลัง)
่ มแซม
ก่อนทีจะร้องขอการซอ
ปั ญหา

8

ิ ดขวางหน ้าเซ็นเซอร์
หากมีสงกี

ให ้ทําการขจัดทิง

-

จุกปิ ดนํ าเปิ ดจนสุดหรือไม่?

เปิ ดจุกปิ ดนํ า

-

ปลักไฟเสียบเข ้ากับเต ้าเสียบหรือ
ไม่?

เสียบปลักไฟ

-

ขัวต่อเสียบแน่นหนาหรือไม่

เสียบขัวต่อ

-

ไฟดับหรือนํ าไม่ไหล?

รอจนกว่าจะฟื นตัว

-

ข้อควรระว ัง

ไส ้กรองหรือก๊อกนํ าอุดตันด ้วยฝุ่ น
หรือไม่?

ทําความสะอาดตัวกรอง
และก๊อกนํ า

แบตเตอรีทีมีคณ
ุ ภาพตําอาจมีอายุการใช ้งาน
ประมาณสองปี ภายใต ้เงือนไขการใช ้งานข ้างต ้น

พืนผิวของเซ็นเซอร์ทส่
ี วนก๊อกนํ า
สกปรกหรือไม่?

ขจัดสิงสกปรก

8

ิ ดขวางหน ้าเซ็นเซอร์
หากมีสงกี

ให ้ทําการขจัดทิง

-

นํ าจะไม่ไหล

อายุการใช ้งานมาตรฐานของแบตเตอรีแห ้ง
4000 ครัง / เดือนใช ้งานได ้ประมาณห ้าปี

เซ็นเซอร์หลอด
ไฟด ้านใน
หน ้าต่างเซ็นเซอร์
ฝาครอบคอนโทรลเลอร์

หากผลิตภัณฑ์หยุดปล่อยนํ าหลังจากผ่านไป
2 วินาทีและเซ็นเซอร์จะกะพริบทุกๆ 4 วินาที
ต่อรอบโปรดเปลียนแบตเตอรีอัลคาไลน์ใหม่
1. ถอดฝาครอบคอนโทรลเลอร์
2. ถอดสายกล่องแบตเตอรี (สีขาว)
3. นํ ากล่องแบตเตอรีออกจากคอนโทรลเลอร์
4. เปิ ดกล่องยางของกล่องแบตเตอรีและ
เปลียนแบตเตอรีแห ้งอัลคาไลน์ใหม่
5. ปิ ดฝายางของกล่องแบตเตอรี ใส่กล่อง
แบตเตอรีกลับเข ้าไปในคอนโทรลเลอร์

นํ าจะไม่หยุด
ไหล

เมืออัตราการ
ไหลตํา

-

จุกปิ ดนํ าเปิ ดจนสุดหรือไม่?

เปิ ดจุกปิ ดนํ า

-

ไส ้กรองหรือก๊อกนํ าอุดตันด ้วยฝุ่ น
หรือไม่?

ทําความสะอาดตัวกรอง
และก๊อกนํ า


อย่าติดตังขัว +/- ของแบตเตอรีกลับด ้าน

อย่าใช ้แบตเตอรีเก่าและใหม่ผสมกัน

อย่าใช ้แบตเตอรีอืนทีไม่ใช่แบตเตอรีอัล
คาไลน์

กําจัดและรีไซเคิลแบตเตอรีทีใช ้แล ้ว ผ่าน
ระบบรีไซเคิลตามกฎหมายและข ้อบังคับ

กรณีทเป็
ี นยาง

แบตเตอรีอัลคาไลน์
AA x 2 นิว
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6, 7

หากนํ าไม่หยุดแม ้จะตรวจสอบจุดดังกล่าวแล ้วให ้ปิ ดก๊อกนํ า

ข้อควรระว ัง
กล่องแบตเตอรี

หมายเลขหน ้า

ขจัดสิงสกปรก

E วิธก
ํ หร ับประเภท DC]
ี ารเปลียนแบตเตอรี [สา

กะพริบทุก
4 วินาทีตอ
่ รอบ

วิธก
ี ารแก ้ไข

พืนผิวของเซ็นเซอร์ทส่
ี วนก๊อกนํ า
สกปรกหรือไม่?

1. ปิ ด >วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ า
2. เช็ดสิงสกปรกออกด ้วยผ ้า ทีชุบนํ าเย็นหรือนํ าอุน
่ แล ้วบีบให ้หมาดๆ ในกรณีทมี
ี คราบ
สกปรกมาก ให ้เช็ดด ้วยผ ้าทีจุม
่ ลงในนํ ายาทําความสะอาดทีเป็ นกลางเจือจางใน
ปริมาณทีเหมาะสมแล ้วเช็ดทําความสะอาด
3. เปิ ด >วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ า

ปล่อยนํ าอย่างต่อ
เนืองเพียง
2 วินาที

โปรดตรวจสอบ
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6, 7

การแก้ไขปัญหา

การร ับประก ัน

ั การเรียนรู ้ทีกําหนดระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัตท
Auto faucet มีฟังก์ชน
ิ ก
ุ ๆ
15 วินาที ดังนันสถานการณ์ตอ
่ ไปนีอาจเกิดขึนและไม่ใช่ความผิดปกติ

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

ปั ญหา

วิธก
ี ารแก ้ไข

แม ้ว่าคุณจะยืนมือ
ออกไปนํ าก็จะหยุด
ในเวลาอันสัน

ั จะเรียนรู ้และหยุดนํ า หากไม่สามารถตรวจจับการเคลือนไหวของมือได ้ ดังนัน หาก
ฟั งก์ชน
คุณไม่ขยับโดยยืนมือออกไป มันจะถูกตัดสินว่าเป็ นสิงกีดขวางและจะหยุด และหากสัมผัส
ได ้ถึงการเคลือนไหวของมือมันจะปล่อยนํ าอย่างต่อเนืองเป็ นเวลาสูงสุด 1 นาที

นํ าไม่หยุดไหลหลัง
จากเคลือนมือออก
ไป

หากมีหยดนํ าหรือคราบบนพืนผิวของเซ็นเซอร์หลังการใช ้งานนํ าจะยังคงไหลแม ้ว่าจะขยับ
มือออกไปก็ตาม
ั การเรียนรู ้ของผลิตภัณฑ์นําจะหยุดหลังจากนันประมาณ 5 วินาที
ในขณะนีเนืองจากฟั งก์ชน
โปรดเช็ดหยดนํ าหรือคราบสกปรกออก

ั การเรียนรู ้อาจทํางานไม่ถก
ฟั งก์ชน
ู ต ้องหลังจากทีพืนผิวของเซ็นเซอร์เปื อนหยดนํ าหรือ
ระยะการตรวจจับ
คราบสกปรก
ของเซ็นเซอร์ทใกล
ี
้
ส่งผลให ้ไม่สามารถปรับระยะการตรวจจับได ้โดยอัตโนมัต ิ โปรดรักษาพืนผิวของเซ็นเซอร์
ขึน
ให ้สะอาด
เมือใช ้อย่างต่อ
เนืองนํ าจะหยุดไหล
ออกทันที

ั การเรียนรู ้ของผลิตภัณฑ์ ระยะตรวจจับจะสันมาก เมือผลิตภัณฑ์ปล่อยนํ า
เนืองจากฟั งก์ชน
อย่างต่อเนือง 10 ครัง
นํ าจะหยุดไหลแม ้ว่ามือจะรองอยูต
่ รงเซ็นเซอร์ ให ้หยุดใช ้ก๊อกนํ าประมาณ 5 วินาที เพือ
รีเซ็ตให ้เป็ นปกติ

ข้อมูลจําเพาะ
รุน
่
ประเภท
แรงดันไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายไฟ
แรงดันนํ าตําสุด
แรงดันนํ าสูงสุด
อุณหภูมส
ิ ภาพแวดล ้อมในการ
ทํางาน
ระยะการตรวจจับ
อัตราการไหล
ข ้อกําหนดของการเชือมต่อ
ของนํ าประปา
แรงดันนํ า

TLE01501T

TLE03501T

TLE04501T

ประเภทกระแสสลับ AC
ประเภทกระแสตรง DC ประเภทประหยัดพลังงาน
AC 220 V - 240 V
แบตเตอรีแห ้ง
ECOPOWER
50/60 Hz
AA x 2
แบตเตอรีลิเธียม
0.1 MPa (แรงดันนํ า)
0.1 MPa (แรงดันนํ า)
0.75 Mpa (เมือหยุดนิง)
1-40 ˚C
การปรับช่วงเซ็นเซอร์ด ้วยตนเอง
1.3 L/min
เกลียว G1/2
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1. TOTO warrants its products to be free from manufacturing defects under normal use
and service for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty is
extended only to the ORIGINAL PURCHASER.
2. TOTO’s obligations under this warranty are limited to repair or replacement, at TOTO’s
option, of products or parts found to be defective, provided that such products were properly
inﬆalled and used in accordance with this OWNER'S MANUAL. TOTO reserves the right to
make such inspections as may be necessary to determine the cause of the defect. TOTO will
not charge for labor or parts in connection with warranty repairs or replacements. TOTO is
not responsible for the coﬆ of removal, return and/or reinﬆallation of products.
3. This warranty does not apply to the following items:
a) Damage or loss suﬆained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood,
thunder, electrical ﬆorm, etc.
b) Damage or loss resulting from any unreasonable use, misuse, abuse, negligence, or
improper maintenance of the product.
c) Damage or loss resulting from removal, improper repair, or modification of the product.
d) Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in a water syﬆem.
e) Damage or loss resulting from the quality of water in the region where the product is used.
f) Damage or loss resulting from improper inﬆallation or from inﬆallation of a unit in a
harsh and/or hazardous environment.
g) Damage or loss resulting from electrical surges or lightning ﬆrikes or other acts
which are not the fault of TOTO or which the product is not specified to tolerate.
h) Damage or loss resulting from normal and cuﬆomary wear and tear, such as gloss reduction,
scratching or fading over time due to use, cleaning practices or water or atmospheric conditions.
4. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary
from country to country.
5. To obtain warranty repair service under this warranty, you muﬆ take the product or
deliver it prepaid to a TOTO service facility, together with a letter ﬆating the problem, or
contact a TOTO diﬆributor or product service contractor, or directly to TOTO sales oﬃce.
If, because of the size of the product or nature of the defect, the product can not be
returned to TOTO, receipt by TOTO of written notice of the defect shall conﬆitute deliver
y.In such case, TOTO may choose to repair the product at the purchaser's location or pay
to transport the product to a service facility.
WARNING! TOTO shall not be responsible or liable for any failure of, or damage to, this
product caused by either chloramines in the treatment of public water supply or cleaners
containing chlorine (calcium hypochlorite).
NOTE: The use of a high concentrate chlorine or chlorine related products can seriously
damage the fittings. This damage can cause leakage and serious property damage.
THIS WRITTEN WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY MADE BY TOTO. REPAIR OR
REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY
AVAILABLE TO THE PURCHASER. TOTO SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF USE OF
THE PRODUCT OR FOR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGE OR
EXPENSES INCURRED BY PURCHASER, OR FOR LABOR OR OTHER COSTS DUE TO
INSTALLATION OR REMOVAL, OR COSTS OF REPAIRS BY OTHERS, OR FOR ANY OTHER
EXPENSE NOT SPECIFICALLY STATED ABOVE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR USE, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.
SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY
LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGE, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
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