คูมือการใชงาน พรอมขอมูลการรับประกัน
ดูหนา 60

WASHLET

CES9433A
CES9433PA

■
■

ขอขอบคุณท่ทานเลือก ื้อผลิตภัณฑของเรา
โปรดอานขอมูลท่ใหมาเพื่อใหมั่นใจวาทานจะใชผลิตภัณฑของเรา ดอยางปลอดภัย
โปรดอานคูมือการใชงานน้กอนใชผลิตภัณฑ และเกบ วในท่ท่ปลอดภัยเพื่อใชอางอิงในภายหลัง
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รุนนี้มีฟงกชันอะไรบาง
ชื่อรุนผลิตภัณฑ
รหัสชิ้นสวน

■รหัสอุปกรณชิ้นสวน

ชิ้นสวนฝารองนั่ง
รหัส TCF

ชิ้นสวนโถสุขภัณฑ
รหัส CW

ชื่อรุนผลิตภัณฑ (Model)
ฟงกชัน

รหัสชิ้นสวน

WASHLET

CES9433A /
CES9433PA

หนา
อางอิง

ระบบทําความสะอาดดานหลัง
การทําความสะอาด

ระบบทําความสะอาดดานหลังแบบนุมนวล

●

ระบบทําความสะอาดดานหนา
ระบบปรับตําแหนงกานฉีดชําระ
ฟงกชันพื้นฐาน

การปรับแรงดันนํ้า
การปรับรูปแบบการทําความสะอาด

ระบบทําความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา

14, 15
●

ระบบทําความสะอาดแบบเปนจังหวะ
การตั้งคาการใชงานสวนบุคคล

ฟงกชันเพื่อสุขอนามัย

ระบบเปาแหง

ระบบเปาแหงดวยลมอุน

●

การปรับอุณหภูมิ

ระบบปรับอุณหภูมิ

●

การกําจัดกลิ่น

ระบบกําจัดกลิ่น

●

การชําระลางโถสุขภัณฑกอนการใชงาน ระบบชําระลางโถสุขภัณฑกอนการใชงาน
การชําระลาง

ฟงกชันเพิ่มความ
สะดวกสบาย

การเปด/ปดฝารองนั่ง

●

ชําระลางโถอัตโนมัติ
ระบบเปด/การปดฝารองนั่ง
ดวยรีโมทคอนโทรล

การประหยัดพลังงาน

ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

●

การทําความสะอาดกานฉีดชําระ

14

14
18, 19

●

_

●

22, 23

ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา
การถอดฝารองนั่ง

18, 19

18, 19

ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ (ฝาปดดานบน)
การปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง

การบํารุงรักษา

ชําระลางโถดวยรีโมทคอนโทรล

●

20, 21

●

28
29
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย
ขอควรระวังเหลาน้สําคั ตอการใชงานอยางปลอดภัย โปรดป ิบัติตามและใชผลิตภัณฑใหถูกตอง

สั ลักษณและความหมาย

คําเตือน

อาจทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ขอควรระวัง

อาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

สั ลักษณตอ ปน้จะใชระบุวามคําแนะนําดานความปลอดภัยสําหรับการใชผลิตภัณฑ

สั ลักษณ

ความหมาย
สั ลักษณน้ระบุวาหามใชผลิตภัณฑ
สั ลักษณน้ใชสําหรับระบุวามขั้นตอนท่จําเปนสําหรับการใชงานผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑนี้จําแนกเปนอุปกรณ Class 1 และตองตอสายดิน
ติดตั้งอุปกรณนี้ในตําแหนงที่สามารถเขาถึงปลั๊กไฟได
 ผลิตภัณฑนี้ไมไดมีไวใหบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ทุพพลภาพ ผูที่ไรความสามารถทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ผูที่ขาดความรูและประสบการณ ใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ ยกเวนจะมีผูที่สามารถรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานี้คอยดูแลหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงาน
ควรดูแลเด็กๆ ไมใหเลนผลิตภัณฑนี้
 ใชชุดทอนํ้าอันใหมที่มาพรอมกับอุปกรณนี้ หามนําชุดทอนํ้าอันเกามาใชซํ้า



คําเตือน
หามเสยบหรือถอดปลัก ฟขณะท่มือเปยก
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟดูดได

หามใหมนํ้าหรือนํ้ายาทําความสะอาดอยูท่สวนบนโถชําระหรือปลัก ฟ
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหม

ไฟดูด ความรอน หรือลัดวงจรได
การทําเชนนั้นอาจทําใหผลิตภัณฑเกิดรอยราวจนอาจไดรับบาดเจ็บหรือไดรับความเสียหายจากนํ้า

หามถอดแยก อม หรือดัดแปลง
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหม

ไฟดูด ความรอน หรือลัดวงจรได

หามติดตั้งผลิตภัณฑ วบนยานยนตท่เคลื่อนท่ ด เชน รถยนตหรือเรือ
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหม

ไฟดูด ลัดวงจร หรือทํางานผิดปกติได
ฝารองนั่ง ฝาปด สวนบน หรือชิ้นสวนอื่นๆ อาจหลวมและหลุดออก ทําใหไดรับบาดเจ็บได
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หามใช Washlet หากทํางานผิดปกติ

• ในกรณีตอไปนี้ ใหสับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF แลวปดวาลวนํ้า
การทํางานผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น:
นํ้ารั่วจากทอหรือสวนบน
ผลิตภัณฑมีรอยราวหรือแตก
ผลิตภัณฑมีเสียงดังหรือสงกลิ่นผิดปกติ
มีควันออกจากผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑรอนผิดปกติ
โถอุดตัน
ยางรองที่ฝารองนั่งไมอยูในตําแหนง
การใชงานตอหลังจากที่มีสิ่งผิดปกติอาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟดูด ความรอน ลัดวงจร ไดรับบาดเจ็บ หรือไดรับความเสียหายจากนํ้า

บทนํา

คําเตือน

ใชเ พาะนํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล (นํ้าจากใตดิน)
หามใชนํ้าทะเล

การทําเชนนั้นจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและทํางานผิดปกติได

หามสัมผัสปลักขณะมพายุฝนฟาคะนอง
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟดูดได

หามใหทอนํ้าสัมผัสกับปลัก ฟหรือเตาเสยบ

การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการควบแนนซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม

ไฟดูด ความรอน หรือลัดวงจรได

หามกระทําการใด ท่ทําใหสาย ฟหรือปลัก ฟเสยหาย

หามกระแทก กระชาก บิด หักงอ สรางความเสียหาย เปลี่ยน หรือทําใหสายไฟรอน และหามมัดหรือรัด วางของหนักบนสายไฟ
การใชสายไฟที่เสียหายอาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟดูด ความรอน หรือลัดวงจรได

หามใชปลัก ฟท่หลวมหรือเสย

การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือลัดวงจรได

หามใชปลัก ฟหรืออุปกรณสาย ฟท่อยูนอกเหนือจากอัตราท่กําหนด ว

• การเสียบปลั๊กในเตาเสียบเดียวกันมากเกินไป เชน การใชปลั๊กพวง อาจทําใหเกิดไฟไหมเนื่องจากความรอนได

หามใชแหลงจาย ฟท่อยูนอกเหนือจากท่กําหนด ว
AC 220-240V, 50Hz/60Hz
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือความรอนเกิน

หามสอดนิ้วหรือสิ่งใดเขา ปชองเปาลมอุน
หามวางสิ่งใดบนชองเปาลมอุนหรือแขวนผา
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดรอยไหม ไฟดูด หรือทํางานผิดปกติได

ควรเกบใหหางจากบุหร่และแหลงกําเนิดประกาย ฟอื่น
ถาไมปฏิบัติตามที่แนะนําอาจทําใหเกิดไฟไหมได
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย (ตอ)
คําเตือน
ระวังการระคายเคืองหรือรอย หม

การใชงานฝารองนั่งอยางไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดการระคายเคืองหรือรอยไหม

เมื่อนั่งบนฝารองนั่งเปนเวลานาน ใหเปลี่ยนระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่งไปที่ “OFF”
เมื่อบุคคลใดๆ ตอไปนี้ใชระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่งหรือการเปาแหงดวยลมอุน ควรมีผูสับเปลี่ยนสวิตชอุณหภูมิฝารองนั่งไปที่
“OFF” และสับเปลี่ยนสวิตชอุณหภูมิการเปาแหงดวยลมไปที่ “Low”
เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่ไมสามารถตั้งคาอุณหภูมิดวยตัวเองไดอยางถูกตอง
ผูปวย ผูพิการทางรางกาย และผูที่ไมสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ
ผูที่ใชยาที่ทําใหเกิดอาการงวงซึม (ยานอนหลับหรือยาแกหวัด) ผูที่มีอาการเมา ผูที่เหนื่อยลา และผูที่มีแนวโนมจะหลับ

ผลิตภัณฑน้เปนเครื่องใช ฟฟา หามติดตั้งในบริเวณท่นํ้าอาจเขา ป ด หรือในบริเวณท่มความชื้นสูงพอ
ท่นํ้าจะกอตัวบนพื้นผิวของผลิตภัณฑน้ เมื่อใชผลิตภัณฑน้ในหองนํ้า ใหติดตั้งพัดลมหรือชองระบายอากา
และตรวจสอบวาหองนํ้ามอากา ถายเทด
ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟดูดได

ตอ Washlet เขากับทอนํ้าเยนอยูเสมอ

การตอเขากับทอนํ้ารอนอาจทําใหเกิดการไหมและความเสียหายตออุปกรณ

ตรวจสอบวา ดตอสายดินอยางเหมาะสมแลว
ถาไมไดตอสายดิน

หากมีการชํารุดเสียหาย หรือกระแสไฟรั่ว การไมตอสายดินอาจทําใหเกิดไฟดูดได
สําหรับสายดิน ควรใชลวดทองแดงที่มีคาความตานทานของดินสูงสุด 100 Ω และเสนผาศูนยกลางตํ่าสุด 1.6 มม.
* ถาไมไดตอสายดิน ควรขอใหผูรับเหมาที่ติดตั้งตอสายดินให

ตรวจสอบวา ดติดตั้งสวิตช ฟท่มสายดิน (3 ขา) อยางถูกตอง
การไมติดตั้งสวิตชไฟที่มีสายดินอาจทําใหเกิดไฟดูดได

ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดปกติหรือไฟฟาลัดวงจร

เสยบปลัก ฟเขากับเตาเสยบใหแนน

• ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวอาจทําใหเกิดไฟไหม ความรอน หรือลัดวงจรได

ตรวจสอบวาปลัก ฟมคุณสมบัติกันนํ้าพรอมยาง ิลิโคน
ปลั๊กไฟที่ไมมีคุณสมบัติกันนํ้าอาจทําใหเกิดไฟไหมและลัดวงจรได

* ถาปลั๊กไฟไมมีคุณสมบัติกันนํ้า ควรขอใหผูรับเหมาที่ติดตั้งดําเนินการปองกันไมใหนํ้าเขาไป

ในการถอดปลัก ฟ ใหจับปลัก ฟ มใชสาย ฟ
หามถอดปลั๊กไฟโดยดึงสายไฟ
การดึงสายไฟอาจทําใหเกิดความเสียหายและทําใหไฟไหมหรือเกิดความรอนได

ถาสาย ฟเสยหาย ควรใหฝาย อมชิ้นสวนของผูผลิตหรือผูเช่ยวชา ท่มคุณสมบัติเทยบเทาดําเนินการ
เปล่ยนชิ้นสวนเพื่อหลกเล่ยงการเกิดอันตราย
ควรปดเบรกเกอรบนแผงจาย ฟกอนทําความสะอาด บํารุงรักษา หรือตรวจสอบทุกครั้ง
ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวอาจทําใหไฟดูดหรือทํางานผิดปกติ
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การ กษาเบื้องตนในผูห ิงช้ใหเหนวาการใชสเปรยอยางตอเนื่องมากเกิน ปสามารถทําใหเยื่อบุชองคลอด
แหงมากข้น และอาจทําใหจุลินทรยท่มประโยชนมจํานวนลดลง
แมวาการ กษาดังกลาวจะยัง มผานการรับรอง ทานควรปรกษาบุคลากรทางการแพทยถงขอกังวลตาง
เก่ยวกับกรณท่อาจเก่ยวของกับทาน
ท่สําคั ยิ่งกวา ถาทานเปนผูท่มภาวะภูมิคุมกันบกพรองอันเนื่องมาจากความเจบปวย เคมบําบัด หรือภาวะ
ทางสุขภาพอื่น ท่ทําใหการทําหนาท่ของระบบภูมิคุมกันลดลง ทานควรปรกษาบุคลากรทางการแพทย
กอนท่จะใชผลิตภัณฑน้

บทนํา

คําเตือน

ขอควรระวัง
หามใชผลิตภัณฑถาฝารองนั่ง มมั่นคง

การทําเชนนั้นอาจทําใหฝารองนั่งโยกคลอนและตกลงมา

ซึ่งจะทําใหไดรับบาดเจ็บได

ถาผลิตภัณฑเสยหาย หามสัมผัสโดนบริเวณสวนท่เสยหายนั้น
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟดูดหรือไดรับบาดเจ็บได

ควรเปลี่ยนใหมทันที

หามใชแรง การชอคทางกล เหยยบหรือยืนบนฝารองนั่ง ฝาปดหรือสวนบน และหามวางวัตถุท่มนํ้าหนัก
มากบนฝารองนั่ง ฝาปดหรือสวนบน
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดรอยราวหรือทําใหสวนบนโยกคลอนและตกลงมา

ซึ่งจะทําใหไดรับบาดเจ็บได
การทําเชนนั้นอาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายและทําใหไดรับบาดเจ็บหรือไดรับความเสียหายจากนํ้า

หามยกผลิตภัณฑน้โดยใชฝารองนั่งหรือฝาปด
หามยกฝารองนั่งหรือฝาปดขณะท่มสิ่งของวางอยูดานบน
การทําเชนนั้นอาจทําใหสวนบนโยกคลอนและตกลงมา

ซึ่งจะทําใหไดรับบาดเจ็บได

เมื่อทําความสะอาดหรือดูแลรักษาสวนพลาสติก (สวนบน เปนตน) หรือทอนํ้า ควรใชนํ้ายาทําความสะอาด
หองครัวเจือจางกับนํ้า หามใชสิ่งตอ ปน้
นํ้ายาทําความสะอาดหองนํ้า, นํ้ายาทําความสะอาดในครัวเรือน, เบนซิน, นํ้ายาลางสี, นํ้ายาทําความสะอาดชนิดผง หรือแผนขัดไนลอน
ผลิตภัณฑดังกลาวอาจทําใหพลาสติกเสียหายหรือแตกราว และทําใหไดรับบาดเจ็บหรือการทํางานผิดปกติได
ผลิตภัณฑดังกลาวอาจทําใหทอนํ้าเสียหายและทําใหเกิดนํ้ารั่วซึมได

เพื่อปองกันนํ้ารั่ว หามถอดวาลวระบายตัวกรองนํ้าขณะท่วาลวนํ้าเปดอยู
การทําเชนนั้นจะทําใหนํ้าไหลออกมา

(โปรดดูหนา 33 สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการทําความสะอาดวาลวระบายตัวกรองนํ้า)

หามพับหรือบบทอนํ้า หามทําใหเสยหายโดยใชวัตถุมคมตัด
การทําเชนนั้นอาจทําใหนํ้ารั่วได
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย (ตอ)
ขอควรระวัง
หามเทนํ้ารอนลงในโถสวม

การทําเชนนั้นอาจทําใหโถสวมเสียหาย

ผูใชไดรับบาดเจ็บ หรือไดรับความเสียหายจากนํ้า

หามชําระลางของเสยอื่นใดท่ มใชของเสยจากรางกายและกระดาษชําระ และหามชําระลางกระดาษชําระ
จํานวนมาก
การทําเชนนั้นอาจทําใหโถสวมอุดตัน

ซึ่งจะทําใหนํ้าเสียลนออกมาและไดรับความเสียหายจากนํ้า

ถาเกิดนํ้ารั่ว ใหปดวาลวนํ้า
เมื่ออุณหภูมิแวดลอมจะลดลงเปน 0°C หรือตํ่ากวาน้ ควรปองกันความเสยหายกับทอและสายยาง
เนื่องจากการจับตัวเปนนํ้าแขง
ทอนํ้าที่จับตัวเปนนํ้าแข็งอาจทําใหสวนบนและทอแตก

ซึ่งจะทําใหนํ้ารั่วได

ควรควบคุมอุณหภูมิหองเพื่อปองกันไมใหทอและสายยางจับตัวเปนนํ้าแข็งในชวงเดือนที่อากาศหนาวเย็น

เมื่อ มใช Washlet เปนเวลานาน ใหระบายนํ้าออกจากสวนบนและทอนํ้าหลังจากท่ปดวาลวนํ้า แลวปด
เบรกเกอรบนแผงจาย ฟ
เมื่อจะใชงานผลิตภัณฑนี้อีกครั้ง ใหเติมนํ้าเขาไปกอน
มิฉะนั้น นํ้าในถังอาจมีสิ่งเจือปน และทําใหผิวหนังอักเสบ หรือปญหาอื่นๆ ได
(โปรดดูหนา 53 สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเติมนํ้า)
การเปดไฟทิ้งไวอาจทําใหไฟไหมหรือเกิดความรอนได

เมื่อติดตั้งวาลวระบายตัวกรองนํ้า ควรตรวจสอบวา ดติดตั้งใหเขาท่แนนสนิทดแลว
การติดตั้งที่ไมแนนสนิทดีอาจทําใหนํ้ารั่วได

ถาโถสุขภัณฑอุดตัน ใหสับเบรกเกอรบนแผงจาย ฟ ปท่ OFF และขจัดสิ่งอุดตันออก
ถาระบบชําระลางอัตโนมัติทํางาน

อาจทําใหนํ้าเสียในโถเออลนขึ้นมา และทําใหไดรับความเสียหายจากนํ้า
ควรใชอุปกรณที่มีจําหนายที่ทําขึ้นมาสําหรับขจัดสิ่งอุดตันในโถเพื่อขจัดสิ่งอุดตัน

ควรชําระลางทุกครั้งหลังจากปสสาวะ
ถาไมปฏิบัติตามขอแนะนําอาจทําใหนํ้าชักโครกไมพอหรือทําใหโถอุดตัน

จากนํ้าได

ซึ่งจะทําใหนํ้าเสียเออลนขึ้นมาและไดรับความเสียหาย

ใชผาแหงเชดทําความสะอาด อนํ้าบนโถ ถัง ทอนํ้า และวาลวนํ้า
ไอนํ้าอาจทําใหเกิดคราบเปอนและการกัดกรอนพื้น

ควรระบายอากาศในหองนํ้าเพื่อปองกันไมใหไอนํ้ากลั่นตัว

ทําความสะอาดปสสาวะ อนํ้า นํ้ายาทําความสะอาด นํ้า เปนตน ท่อยูบนพื้นดวย มถูพื้นหรือผาท่บิด
หมาด
ถาไมปฏิบัติตามขอแนะนําอาจทําใหเกิดคราบเปอนและการกัดกรอนพื้น
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ขอควรระวังในการใชงาน
■
●

การปองกัน มใหเกิดการทํางานผิดปกติ

●

ใชผานุมบิดหมาดๆ เช็ดทําความสะอาด
สวนพลาสติก เชน สวนบนและ
รีโมทคอนโทรล
หามนั่งพิงฝาปดชักโครก

■

การปองกันป หา

●

< เก่ยวกับเ นเ อรตรวจจับรางกาย >

มีเซ็นเซอรตรวจจับรางกายที่ใชอยู 2 ประเภท
●

●

เซ็นเซอรตรวจจับรางกาย A จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความรอน
การตรวจจับอาจมีปญหาเมื่ออุณหภูมิหองสูงเกิน 30°C เชน ในฤดูรอน
เมื่อแสงแดดสองตรงบริเวณเซ็นเซอรหรือฮีตเตอรที่ใชในหองนํ้า
โดยตรง เซ็นเซอรอาจตรวจจับไมถูกตองเนื่องจากความรอน ซึ่งจะสง
ผลตอการทํางานของฟงกชันอัตโนมัติตางๆ เชน ระบบเปด/ปดฝาปด
อัตโนมัติ
เมื่อประตูหองนํ้าเปด เซ็นเซอรอาจตรวจจับผูที่ผานดานหนาหรือดาน
ขางชักโครก
เซ็นเซอรตรวจจับรางกาย B จะตรวจจับเมื่อมีผูยืนอยูดานหนาโถ
เซ็นเซอรตรวจจับรางกาย B จะปลอยลําแสงอินฟราเรดดังแสดงในภาพ
เมื่อมีผูเคลื่อนที่เขาไปในแนวลําแสงอินฟราเรดนี้ เซ็นเซอรจะตรวจจับ
บุคคลนั้น
*การตรวจจับของเซ็นเซอรอาจมีปญหาเมื่อคนตัวเล็ก เชน เด็ก
ใชชักโครก

เซ็นเซอรตรวจจับรางกาย A
เซ็นเซอรตรวจจับรางกาย B
(ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความรอน) (ตรวจจับผูที่ยืนอยูดานหนาโถ)

●
●

●

●
●

●

< เก่ยวกับสวิตชฝารองนั่ง >
เมื่อทานนั่งบนฝารองนั่ง สวิตชฝารองนั่งจะไปที่ ON ซึ่งทานสามารถ
ใชงานคุณสมบัติตางๆ ได
(ทานจะไดยินเสียงดังคลิกเมื่อสวิตชฝารองนั่งเปดใชงาน)

●

●

ชองวาง

●

สวิตช
ON

สวนลาง
ฝารองนั่ง
สวิตชฝารองนั่ง (ในตัว)

●

นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง
สวิตชฝารองนั่งจะไมทํางานจนกวาทานจะนั่งอยางเหมาะสม

ผาแหงหรือกระดาษชําระ

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF ถามีความเสี่ยงที่จะเกิดฟาผา
ฝาครอบที่รองนั่งหรือฝาครอบปดชักโครกจะใชไมได (เซ็นเซอรตรวจจับ
รางกายหรือสวิตชฝารองนั่งอาจทํางานไมถูกตอง)
ฝาครอบ

●

●

การปองกันความเสยหาย

บทนํา

หามกีดขวางเซ็นเซอรตรวจจับรางกายหรือตัวสงสัญญาณหรือตัวรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล

■

●

หามปสสาวะบนสวนบน, ฝารองนั่ง หรือกานฉีดชําระ
(การทําเชนนั้นอาจทําใหการทํางานขัดของหรือสีของผลิตภัณฑเปลี่ยน)
หามออกแรงกดแรงๆ เมื่อใชแผงควบคุมรีโมทคอนโทรล
เมื่อใชนํ้ายาทําความสะอาดหองนํ้าเพื่อทําความสะอาดชักโครก ใหลางออก
ภายใน 3 นาที และเปดฝารองนั่งและฝาปดชักโครกไว เช็ดนํ้ายาทําความ
สะอาดที่หลงเหลืออยูบนโถสุขภัณฑออก
(ถาละอองจากนํ้ายาทําความสะอาดหองนํ้าเขาไปในสวนบนอาจทําใหเกิด
การทํางานผิดปกติได)
หามใชผลิตภัณฑโดยที่ถอดฝาปดชักโครกออก
อยาใหโดนแสงแดดโดยตรง
(การทําเชนนั้นอาจทําใหสีของผลิตภัณฑเปลี่ยน ระบบปรับอุณหภูมิ
ฝารองนั่งรอนผิดปกติ รีโมทคอนโทรลทํางานผิดปกติ หรือ Washlet
ทํางานผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยน)
ควรใชวิทยุใหหางจาก Washlet
(Washlet อาจรบกวนสัญญาณวิทยุ)
ถาทานใชฝารองนั่งชักโครกสําหรับเด็กเล็ก หรือที่นั่งแบบปรับระดับได
ใหถอดออกหลังใชงาน
(ถาไมถอดออกอาจทําใหใชงานบางฟงกชันไมได)
หามออกแรงกดรีโมทคอนโทรลแรงๆ
(อาจทําใหการทํางานผิดปกติ)
เพื่อปองกันไมใหรีโมทคอนโทรลตก ใหวางไวในที่แขวนเมื่อไมไดใชงาน
ระวังอยาใหโดนนํ้า
หามวางสิ่งของใดๆ บนฝารองนั่งและฝาปด และอยาใชมือกดลงไป
ถาไมปฏิบัติตามขอแนะนําอาจเปดสวิตชฝารองนั่ง ซึ่งทําใหพื้นเปยก
ถาสัมผัสโดนปุมบนรีโมทคอนโทรล และนํ้ารอนอาจไหลออกมาจาก
กานฉีดชําระ
(สวิตชฝารองนั่งอาจเปดถามีการกดฝารองนั่งหรือฝาปด)

หมายเหตุ
เมื่อเด็กใช Washlet สวิตชฝารองนั่งอาจไมเปดใชงาน
เนื่องจากมีนํ้าหนักเบา
 เนื่องจากฝารองนั่งไดรับการออกแบบมาเพื่อยกขึ้นลงได
จึงมีชองหางระหวางยางรองที่ฝารองนั่งและโถสุขภัณฑ
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อุปกรณ/ชิ้นสวน
ยางรองฝาปิดชักโครก

ฝาปดชักโครก
ชื่อผลิตภัณฑ หมายเลขชิ้นสวน ล

เ นเ อรตรวจจับรางกาย A

(หนา 9)

สวิตชฝารองนั่ง
(ในตัว)

ปลัก ฟ

ฝาครอบชองเปาลมอุน

สาย ฟ

ฝาครอบกาน ดชําระ
กาน ดชําระ

ระบบปรับอุณหภูมิ
ฝารองนั่ง

โถสุขภัณฑ
(หนา 27)

วาลวนํ้า
(หนา 13)

ทอนํ้า
ตัวกรองน้ํา

(ชิ้นสวนภายในของวาลวนํ้า) (หนา 32)
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หนาจอหลัก

ดานขวาของสวนบน

บทนํา

ไฟ LED ระบบ
ประหยัดพลังงาน
ไฟ LED น้ํา
ไฟ LED ฝารองนั่ง

ปุม FLUSH
(ชําระลาง)

ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด

ชองระบบกําจัดกลิ่น

สายสําหรับดึงชําระลางดวย
ตัวเอง (สําหรับชําระลางใน
กรณีที่ไฟฟาดับ) (หนา 48)

ตัวกรองระบบกําจัดกลิ่น
(หนา 27)

ยางรอง
ที่ฝารองนั่ง

เซ็นเซอรตรวจจับรางกาย B (หนา 9)

ดาน ายของสวนบน

ดานหลังทางขวาของสวนบน

วาลวระบายตัวกรองนํ้า (หนา 30)
ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

ฝาครอบ

ปลั๊กระบายนํ้า
(หนา 51)

11
CES9433A_Instruction Manual_X1a.indd

3/10/2016 3:17:48 PM

การเตรยม

1

การใชผลิตภัณฑเปนครั้งแรก

1. ใสแบตเตอร่
นํารีโมทคอนโทรลออกจากที่แขวน
รีโมทคอนโทรล

ถามการยดรโมทคอนโทรล ว
(สําหรับปองกันการขโมย)

1

ใหถอดตะปูควงออกจากที่ยึดรีโมทคอนโทรล
(ภาพจากดานขาง)
รีโมทคอนโทรล
ผนัง

ที่แขวน

2

เปดฝาครอบแบตเตอรี่ แลวใสแบตเตอรี่
ขนาด AA จํานวน 2 กอน

ที่แขวน
ตะปูควง

2

ไขควงแฉก

นํารีโมทคอนโทรลออกจากที่แขวน
■

การยดรโมทคอนโทรลอกครั้ง
ขันตะปูควงใหแนน
(การขันแนนจนเกินไปอาจทําใหชิ้นสวน เชน ที่แขวน
เสียหายได)

ปิด
เปิด
ฝาครอบแบตเตอรี่
●
●

3
■
●





เมื่อใสแบตเตอรี่ถูกตอง ระดับอุณหภูมิจะปรากฏบนหนาจอ
รีโมทคอนโทรล (ดานหลัง)
หนาจอจะหายไปเมื่อไมมีการกดปุมรีโมทคอนโทรลเปนเวลา
อยางนอย 5 นาที

ติดตั้งรีโมทคอนโทรลในที่แขวน

เก่ยวกับแบตเตอร่

ใชแบตเตอรี่อัลคาไลนแบบแหง
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางเพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่
ระเบิดหรือมีของเหลวไหลออกมา
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรใชแบตเตอรี่ใหมของยี่หอเดิมที่เคยใช
ถาทานจะไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหนําเอาแบตเตอรี่ออก
หามใชแบตเตอรี่แบบชารจซํ้าได
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สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ ON


กานฉีดชําระจะยื่นออกมาแลวดึงกลับเขาที่เดิม

1

3. เปดวาลวนํ้า
เปดวาลวนํ้าจนสุด

บทนํา

1
2

2. เปดเครื่อง

ตรวจสอบวาไฟ LED แสดงการเปด/ปด
บนหนาจอหลักติดสวาง

ติดสวาง

เครื่องมือที่ใชเปด/ปด
(อุปกรณเสริม) หรือ
ไขควงปากแบน
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การใชงานพื้นฐาน
กดปุมบนรีโมทคอนโทรล เสียงบี๊บจะดังขึ้นเมื่อสวนบนไดรับสัญญาณ

การชําระลาง
[FULL FLUSH] (ชําระลางแบบใชนํ้ามาก)
ชําระลางแบบใชนํ้ามาก
● กระดาษชําระยาว 10 ม. (มวนเดียว)

[LIGHT FLUSH] (ชําระลางแบบใชนํ้านอย)
ชําระลางแบบใชนํ้านอย
● กระดาษชําระยาว 3 ม. (มวนเดียว)

การเปด/การปด
[SEAT OPEN/CLOSE] (การเปด/ปดฝารองนั่ง)
เปดและปดฝารองนั่ง

การหยุด
[STOP] (หยุด)
หยุดการทํางาน

การทําความสะอาด
[REAR] (ดานหลัง)

ทําความสะอาดดานหลัง

[SOFT] (นุมนวล)

ทําความสะอาดดานหลังของทานโดยใชแรงดันนํ้าปานกลาง
* โหมดการทํางานจะเปลี่ยนไปมาระหวาง [SOFT] (กะพริบ) และ
[REAR] (ติดสวาง) ในแตละครั้งที่กดปุม

[FRONT] (ดานหนา)

ใชเปนการทําความสะอาดสําหรับผูหญิง

ระบบเปาแหง
[DRYER] (เปาแหง)
เปาแหงดานหลัง

การตั้งคาการใชงานสวนบุคคล
[USER1] / [USER2] (ผูใช1 / ผูใช2)

ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคาตําแหนงกานฉีดชําระ, แรงดันนํ้า และอุณหภูมินํ้าที่ทานที่ตองการ
● การจัดเก็บการตั้งคา
ขณะทําความสะอาด ใหตั้งคาตําแหนงกานฉีดชําระ, แรงดันนํ้า และอุณหภูมินํ้าอุนที่ทานที่ตองการ แลวกด [USER 1] (ผูใช 1) หรือ
[USER 2] (ผูใช 2) คางไวอยางนอย 2 วินาที
● การใชงาน
กด [USER 1] (ผูใช 1) หรือ [USER 2] (ผูใช 2) แลวจึงกดปุมสําหรับการทําความสะอาดที่ทานตองการใช
* ไฟแสดงตําแหนงกานฉีดชําระและแรงดันนํ้าจะติดสวางประมาณ 10 วินาที ในตําแหนงที่ตั้งคาไว และหนาจออุณหภูมินํ้าจะแสดง
ขึ้นมาแทน
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●

ฟงกชันที่ทํางานเมื่อกดปุมในระหวางการฉีดชําระ “REAR” (ดานหลัง), “SOFT” (นุมนวล) หรือ “FRONT” (ดานหนา)

[OSCILLATING] (แบบเคลื่อนที่ไปมา)
●

การใชงาน

กานฉีดชําระจะเคลื่อนไปดานหลังและดานหนา
เพื่อทําความสะอาดดานหลังของคุณใหทั่วถึง
การตั้งคาจะเปลี่ยนไปมาระหวาง “ON” (เปด) และ
“OFF” (ปด) ในแตละครั้งที่กดปุม

[POSITION] (ตําแหนง)
●

สามารถปรับตําแหนงกานฉีดชําระไปดานหนาหรือ
ดานหลังได
(“▲”: เลื่อนไปดานหนา, “▼”: เลื่อนไปดานหลัง)

[PULSATING] (แบบเปนจังหวะ)
●

ทําความสะอาดโดยใชแรงดันนํ้าแบบพนเปนจังหวะ
ระหวางแบบนุมนวลและแบบแรง
การตั้งคาจะเปลี่ยนไปมาระหวาง “ON” (เปด) และ
“OFF” (ปด) ในแตละครั้งที่กดปุม

[PRESSURE] (แรงดันนํ้า)
●

สามารถปรับความแรงของแรงดันนํ้าสําหรับฟงกชัน
การฉีดชําระได เชน REAR (ดานหนา) (“-”: นุมนวล
ขึ้น, “+”: แรงขึ้น)

หมายเหตุ


การนั่งโดยใหหลังติดฝารองนั่งจะชวยใหงายตอการปรับตําแหนงกานฉีดชําระ
และชวยลดการกระเด็นของนํ้า

ขอควรทราบ
●
●

บางครั้งอาจมีนํ้าออกมาจากรอบๆ กานฉีดชําระเมื่อเขาไปในถังนํ้าอุน ซึ่งเปนเรื่องปกติ
เมื่อใชงานถังนํ้าอุนของระบบนํ้ารอน อุณหภูมินํ้าอุนอาจลดลงถามีการใชอยางตอเนื่อง
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การใชงานพื้นฐาน

เก่ยวกับหนาจอเมนู

หัวขอนี้จะเปนภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งคาที่สามารถกําหนดคาโดยใชรีโมทคอนโทรล


โปรดดูหนาที่เกี่ยวของสําหรับรายละเอียดคําอธิบาย

ดานหลังรีโมทคอนโทรล
TEMPERATURE
SETTING
WATER

จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

SEAT

DRYER

■

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา

DIRECTIONAL

กด [MENU] (เมนู) เพื่อแสดง
หนาจอเมนู

[ENTER]
[MENU] (เมนู)
[TEMP] (อุณหภูมิ)
ปรับอุณหภูมิ (หนา 20)

1

กด


MENU

หนาจอแสดงผลจะเปลี่ยนไป

1/4

1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
3. AUTO
FUNCTIONS
4. OTHER
SETTINGS

2

SELECT
PUSH【ENTER】

ตั้งคารายการจากหนาจอแสดงผล
เมื่อทานเลื่อนปุม
(ขึ้น/ลง) กรอบรายการ
จะเลื่อน
เมื่อทานเลื่อนปุม
(ขวา/ซาย) ทานจะสามารถ
เลือก “Setting” (การตั้งคา)
เมื่อทานกดปุม
รายการจะถูกปอนเขาไป

ลอคการตั้งคา
ทานสามารถล็อคการตั้งคาเพื่อที่ทานจะได
ไมใชงานปุมดานหลังโดยไมตั้งใจขณะใช
รีโมทคอนโทรล
วิธีการตั้งคา (หนา 46)
หนาจอแสดงผลเมื่อล็อคการตั้งคา
SETTING LOCK

PRESS ENTER
FOR 2 SEC
TO RESET
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ทานสามารถตั้งคา ดตามตองการ
ถาทานตองการกลับไปที่รายการกอนหนา ใหกดปุม

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 2
CLEANING

1/1

AUTO FLUSH
ENERGY
SAVER

จํานวนรายการ
บนหนาจอ

1/2

1. AUTO ENERGY
SAVER
OFF
2. TIMER SAVER
OFF

1/2

การใชงาน

WAND
CLEANING
MODE ON/OFF

1. AUTO FLUSH
ON
2. AUTO FLUSH
WAITING TIME
10SEC

หนาจอเมนู
MENU

1/4

1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
3. AUTO
FUNCTIONS
4. OTHER
SETTINGS

AUTO
FUNCTIONS

1/3

2. AUTO
OPEN/CLOSE
3. CLEANING

SELECT
PUSH【ENTER】

SELECT
PUSH【ENTER】
ขั้นตอนตอไปจะแสดงที่ดานลางหนาจอ
แสดงผล

1/4

1. AUTO
OPEN/CLOSE
ON
2. AUTO CLOSE
WAITING TIME
90SEC
3. AUTO OPEN
WAITING TIME
15SEC
4. SEAT/LID
LID

1. AUTO FLUSH

OTHER
SETTINGS

AUTO
OPEN/CLOSE

1/4

1. BEEP

ON
2. ANTI
FREEZING
OFF
3. SETTING
LOCK
OFF
4. PERSONAL
SETTING
LOCK
ON

CLEANING

1/2

1. PRE-MIST
ON
2. DEODORIZER
ON
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ฟงกชันอัตโนมัติ

ระบบ ดชําระ, ระบบเพื่อความสะดวกสบาย

เมื่อเดินเขามาใกล เมื่อนั่ง

การกําจัดกลิ่นภายในโถ

DEODORIZER
(ระบบกําจัดกลิ่น)

เริ่มตนระบบกําจัดกลิ่น

เมื่อลุกข้น*

ระบบกําจัดกลิ่นหยุดทํางาน
➝ ระบบจะหยุดทํางานหลังจาก
ประมาณ 2 นาที

ระบบจะพนละอองนํ้าภายในโถ
เพื่อ มใหมสิ่งสกปรกเกาะติด

PRE - MIST
(ระบบชําระลางโถสุขภัณฑ
กอนการใชงาน)

ระบบจะพนละอองนํ้าภายในโถ

เมื่อใชฝารองนั่ง

(หลังจากประมาณ
10 วินาที)

ชําระลางอัตโนมัติ

AUTO FLUSH
(ระบบชําระลาง
อัตโนมัติ)

ชักโครกจะ
ชําระล้าง

เมื่อยืนและใชงาน

เมื่อใชฝารองนั่ง

เปิดฝาปิดชักโครกอัตโนมัติ

AUTO OPEN/CLOSE
(ระบบเปด/ปด
อัตโนมัติ)

ฝาปิดชักโครก
เปิด

ฝาปิดชักโครก
ปิด
(หลังจากประมาณ
90 วินาที)

เมื่อยืนและใชงาน
ฝาปิดชักโครก
เปิด
เปดฝารองนั่งโดยใชรีโมทคอนโทรล

18

* เพื่อฆาเชื้อทําความสะอาดโถทุกครั้งที่ใช นํ้าที่คงอยูในกานฉีดชําระจะถูกระบายออกหลังจากที่ทานลุกขึ้นจากฝารองนั่ง
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เมื่อลุกออก ป

การเปลี่ยนแปลง
การตั้งคา

หมายเหตุ

ระบบชําระลางโถสุขภัณฑกอนการใชงาน
จะไมพนนํ้าเปนเวลาประมาณ 90 วินาที
หลังจากที่ทานลุกขึ้นจากฝารองนั่ง

ไมสามารถชําระลางอัตโนมัติไดในกรณีตอไปนี้
(ชําระลางโดยใชรีโมทคอนโทรล)
➝ วินาทีหลังจากชําระลาง ขณะนั่งอยูบนฝารองนั่ง
(หรือเมื่อผูใชที่เปนผูชายยืนอยูดานหนาโถขณะ
ปสสาวะ) เปนเวลานอยกวา 6 วินาทีโดยประมาณ
 การชําระลางจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับระยะเวลาที่
ทานนั่งอยูบนฝารองนั่ง

เปด/ปด “DEODORIZER”
(ระบบกําจัดกลิ่น) (หนา 42)



เปด/ปด “PRE-MIST”
(ระบบชําระลางโถสุขภัณฑ
กอนการใชงาน) (หนา 42)

การใชงาน







ประมาณ 6 ถึง 30 วินาที: “LIGHT FLUSH”
(ชําระลางแบบใชนํ้านอย)
ประมาณอยางนอย 30 วินาที: “FULL FLUSH”
(ชําระลางแบบใชนํ้ามาก)

ชักโครกจะชําระลาง
(ทําการ “LIGHT FLUSH” (ชําระลาง
แบบใชนํ้านอย) ประมาณ 3 วินาที
หลังจากที่ผูใชยืนหางจากโถประมาณ
30 ซม.)



การตรวจจับโดยเซ็นเซอรตรวจจับรางกายอาจมี
ปญหาถาอุณหภูมิหองสูงเกิน 30°C
(เปดและปดดวยตัวเอง)
 เมื่อใชมือปดฝาชักโครก ชักโครกจะไมสามารถเปด
โดยอัตโนมัติไดเปนเวลาประมาณ 15 วินาที
(เปดและปดดวยตัวเอง)
 ถาทานไมไดนั่งบนฝารองนั่ง หรือถาทานนั่งหรือ
ยืนอยูหนาโถเปนเวลาไมนาน จะใชเวลาประมาณ
5 นาที ฝาจึงจะปดอัตโนมัติ


ฝาปดชักโครกและฝารองนั่งปด
(ประมาณ 90 วินาทีนับจากที่ขยับออก
มาจากโถในระยะอยางนอย 30 ซม.)

ขณะเติมนํ้าเขาถัง และไฟ LED กะพริบอยูที่หนา
จอหลัก ทานจะไมสามารถชําระลาง (แมจะใช
รีโมทคอนโทรลก็ตาม)

เปด/ปด “AUTO FLUSH”
(ระบบชําระลางอัตโนมัติ)
 AUTO FLUSH WAITING TIME
(ระยะเวลาการชําระลางอัตโนมัติ)
(5 วินาที, 10 วินาที หรือ
15 วินาที)
(หนา 36)


เปด/ปด “AUTO OPEN/CLOSE”
(ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ)
 AUTO CLOSE WAITING TIME
(ระยะเวลาการปดอัตโนมัติ)
(25 วินาที หรือ 90 วินาที)
 AUTO OPEN WAITING TIME
(ระยะเวลาการเปดอัตโนมัติ)
(15 วินาที 30 วินาที หรือ
90 วินาที)
 การเปดฝาปดชักโครกหรือ
ทั้งฝารองนั่งและฝาปดชักโครก
อัตโนมัติ
(หนา 38)
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ระบบปรับอุณหภูมิ

นํ้าอุน/ฝารองนั่ง/การเปาแหง

ทานสามารถปรับระดับอุณหภูมิ หรือเปลี่ยนการตั้งคาเปน “OFF”

1

กด [TEMP] (อุณหภูมิ)

TEMPERATURE
SETTING
WATER

SEAT

DRYER

2

ใช เพื่อเลือกรายการ
ที่ทานตองการตั้งคา
TEMPERATURE
SETTING
WATER

SEAT

DRYER

TEMPERATURE
SETTING
WATER

SEAT

DRYER

TEMPERATURE
SETTING
WATER

SEAT

DRYER

จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา

[TEMP] (อุณหภูมิ)
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3

ใช

เพื่อเลือกระดับอุณหภูมิ

<การตั้งคาเสร็จสมบูรณ>

TEMPERATURE
SETTING
WATER

การใชงาน

SEAT

DRYER

OFF (ปิด)

อุณหภูมินํ้าอุน

ต่ํา

สูง

กด จนกระทั่ง
“OFF” (ปิด) ปราก


เมื่อตั้งคา “OFF” (ปด) ไฟ LED นํ้าจะดับ

OFF (ปิด)

อุณหภูมิฝารองนั่ง

ต่ํา

สูง

กด จนกระทั่ง
“OFF” (ปิด) ปราก


เมื่อตั้งคา “OFF” (ปด) ไฟ LED ฝารองนั่งจะดับ

อุณหภูมิลมเปาแหง
ต่ํา

●

สูง

ถาการปรับอุณหภูมิไมทําใหฝารองนั่งอุน ➞โปรดตรวจสอบวาตั้งคา “ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงาน) เปน “ON” (เปด) หรือไม <หนา 22>
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ระบบประหยัดพลังงาน

ประเภท

ทานสามารถเลือก “AUTO ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) หรือ “TIMER ENERGY
SAVER” (ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา)
ในการประหยัดพลังงาน อุณหภูมิฝารองนั่งจะตํ่า (หรือ “OFF” (ปด)) เมื่อระบบประหยัดพลังงานเปน “OFF” (ปด)
อุณหภูมิจะอยูที่ระดับเดียวกัน
● “AUTO ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) จะใชเวลาประมาณ 10 วันในการตรวจจับระยะเวลาที่ฝารองนั่งไมไดใชงานหรือใชงานไมบอย

ประเภท

AUTO ENERGY SAVER
(ระบบประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติ)

TIMER ENERGY SAVER
(ระบบประหยัดพลังงาน
แบบตั้งเวลา)

AUTO ENERGY SAVER
(ระบบประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติ)
+
TIMER ENERGY SAVER
(ระบบประหยัดพลังงาน
แบบตั้งเวลา)
●

สถานการณ

เมื่อตั้งคาระบบประหยัดพลังงาน
หนาจอหลัก

ทานตองการให Washlet
ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
Washlet จะตรวจจับระยะเวลาที่มีการใชงาน
ไมบอย และลดอุณหภูมิฝารองนั่งลง
โดยอัตโนมัติ

ติดสวาง
(สีเขียว)

ทานตองการประหยัดพลังงาน
เ พาะในชวงระยะเวลาท่ตั้งคา ว
ลวงหนาเทานั้น (3 ชม./6 ชม./
9 ชม.)
เมื่อตั้งคาเวลาแลว ฮีทเตอรฝารองนั่งและฮีทเตอร
นํ้าอุนจะปดโดยอัตโนมัติทุกวันตามเวลาเดิม

ทานตองการประหยัดพลังงาน
อยางมากโดยใชระบบประหยัด
พลังงานอัตโนมัติควบคู ปกับ
ระบบประหยัดพลังงานแบบ
ตั้งเวลา
เมื่อตั้งคาทั้งระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
และระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา
ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติจะทํางานเมื่อ
ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาไมไดทํางาน

เมื่อ ม ดตั้งคาระบบประหยัดพลังงาน

ปด

แมวา ENERGY SAVER (ระบบประหยัดพลังงาน) จะเปดใชงาน (โดยฮีทเตอรฝารองนั่งตั้งคาเปน “Low” (ตํ่า) หรือ “OFF” (ปด) หรือฮีทเตอรนํ้าอุน
ตั้งคาเปน “OFF” (ปด)) ฝารองนั่งจะอุนขึ้นชั่วคราวเมื่อทานนั่งลงไป
(เพื่อใหไดอุณหภูมิที่ตั้งคาไว ฝารองนั่งจะใชเวลาประมาณ 15 นาที และนํ้าอุนจะใชเวลาประมาณ 10 นาทีตามลําดับ)
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6

PM

8

5

9

0

การใชงาน

เมื่อระบบประหยัดพลังงานทํางาน
AM
ฮีทเตอร
ฮี
ท
เตอร
น
า
้
ํ
อุ
น

0
ฝารองนั่ง

ตัวอยางเชน: ใชไมบอยในชวงเวลาตั้งแต 21.00 น. ถึง 6.00 น.

ตั้งคาอุณหภูมิ*1
ปด

ติดสวาง

ติดสวาง
(สีสม)

ตั้งคา
อุณหภูมิ*1

ตํ่า

อุณหภูมิต่ํา*2

อุณหภูมิต่ํา*2

ตัวอยางเชน: ตั้งคาตั้งแต 8.00 น. ถึง 17.00 น.

ตั้งคาอุณหภูมิ*1

ตั้งคาอุณหภูมิ*1
ปด

ติดสวาง
(สีเขียว)

ปด

ปิด
ปด*3
ตัวอยางเชน: เมื่อใชระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาและระบบประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติรวมกัน

● ในระหวางที่ใชระบบประหยัด

พลังงานอัตโนมัติ:
ไฟ LED เดียวกับระบบ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
(ดูขางตน)
● ในระหวางที่ใชระบบประหยัด
พลังงานแบบตั้งเวลา:
ไฟ LED เดียวกับระบบ
ประหยัดพลังงานแบบ
ตั้งเวลา
(ดูขางตน)

ตั้งคา
อุณหภูม*1ิ

ตั้งคา
อุณหภูมิ*1

ตํ่า

ตั้งคา
อุณหภูม*1ิ

อุณหภูมิต่ํา*2

อุณหภูมิต่ํา*2

ปด*3
ปิด

ปิด

*1 การตั้งคาอุณหภูมิหนา 20
*2 ระยะเวลาเมื่อตั้งคาฮีทเตอรฝารองนั่งเปน “Low” (ตํ่า) ฮีทเตอรนํ้าอุนมีการ “ตั้งคาอุณหภูมิ”
*3 ระยะเวลาเมื่อฮีทเตอรฝารองนั่งและฮีทเตอรนํ้าอุนเปน “OFF” (ปด)

การตั้งคาระบบประหยัดพลังงาน
CES9433A_Instruction Manual_X1a.indd
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ระบบประหยัดพลังงาน

วิ การตั้งคา

ตั้งคาระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาตอนที่ทานตองการเริ่มใชงาน

1
2

กด [MENU] (เมนู)
ใช เพื่อเลือก
“ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงาน)
แลวกด [ENTER]
MENU

AUTO ENERGY
SAVER
(ระบบประหยัด
พลังงานอัตโนมัติ)

2/4

1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
3. AUTO

TIMER ENERGY
SAVER
(ระบบประหยัด
พลังงานแบบตั้งเวลา)

จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา
[ENTER]
[MENU] (เมนู)

TURNING OFF
ENERGY SAVER
(การปดระบบ
ประหยัดพลังงาน)

ติดสวาง
(สีเขียว)
เมื่อตั้งคาระบบประหยัดพลังงานแลว ไฟ LED ระบบประหยัดพลังงาน (สีเขียว)
จะติดสวาง
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3
4

ENERGY
SAVER

1/2

1. AUTO ENERGY
SAVER
OFF

ENERGY
SAVER

1/2

AUTO
ENERGY
SAVER

1. AUTO ENERGY
SAVER
ON

ON

(ยอนกลับ กด ➝

ใช เพื่อเลือก
“TIMER SAVER”
(ระบบประหยัดพลังงาน
แบบตั้งเวลา)
ใช
เพื่อเลือก
“3H/6H/9H/OFF”
(3 ชม./6 ชม./9ชม./ปด)
แลวกด [ENTER]

ENERGY
SAVER

2/2

1. AUTO ENERGY
SAVER
ON
2. TIMER SAVER
OFF

ENERGY
SAVER

ในการเปลี่ยนเวลาของระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา

เลือก “OFF” (ปด) ในขั้นตอนที่

)

การใชงาน

3
4

ใช เพื่อเลือก
“AUTO ENERGY SAVER”
(ระบบประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติ)
ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

2/2
TIMER SAVER

1. AUTO ENERGY
SAVER
ON
2. TIMER SAVER
6H

ON
6H

(ยอนกลับ กด ➝

)

ตั้งคาระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาอีกครั้งเมื่อทานตองการเริ่มตน

4 ในแตละขั้นตอนขางตน แลวกด [ENTER]
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การบํารุงรักษา
ฝารองนั่ง (ทุกวันโดยประมาณ)

คําเตือน
สับเบรกเกอรบนแผงจาย ฟ ปท่ OFF ทุกครั้ง
กอนการทําความสะอาดหรือบํารุงรักษา
(ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดไฟดูดหรือ
การทํางานผิดปกติ ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย)

ผานุมชุบนํ้า

* เพื่อความปลอดภัย
ใหปดเบรกเกอรบนแผงจาย ฟ
แลวจงทําความสะอาดหรือบํารุงรักษา

1
2

• กระดาษชําระ
• ผาแหง
• แผนขัดไนลอน
(อาจทําใหเสียหาย)

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ OFF
ใชผานุมชุบนํ้าหมาดๆ เช็ด
■


สําหรับคราบสกปรกมาก
ใชผานุมชุบนํ้ายาทําความสะอาดหองครัวที่เปนกลาง
แบบเจือจาง แลวใชผานุมชุบนํ้าเช็ด

สวนบน
• นํ้ายาทําความสะอาด
หองครัวที่เปนกลาง

3

• ทินเนอรสี
• นํ้ามันเบนซิน
• นํ้ายาทําความสะอาดชนิดผง

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ ON


ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ติดสวาง

โปรดอาน!
●

โถสุขภัณฑ
●

หามใชผาแหงหรือกระดาษชําระ
กับชิ้นสวนท่เปนพลาสติก
(อาจทําใหเสียหาย)
●

* ยกเวนเมื่อใช “การทําความสะอาดกานฉีดชําระ”
* เมื่อสับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ “ON” แลว ฝาปดชักโครกจะไมเปด
อัตโนมัติเปนเวลาประมาณ 10 ถึง 60 วินาที (เนื่องจากระบบกําลังเตรียมทํางาน)
ใหเปดและปดดวยตัวเอง

●

Washlet เปนอุปกรณ ฟฟา
ระวังอยาใหนํ้า หล มเขาภายในหรือทิ้งใหนํ้ายาทําความ
สะอาดอยูภายในชองวางระหวางสวนบนและโถสุขภัณฑ
(อาจทําใหสวนที่เปนพลาสติกเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ)
เมื่อใชนํ้ายาทําความสะอาดหองนํ้าเพื่อทําความสะอาด
ชักโครก ใหลางออกภายใน 3 นาท และเปดฝารองนั่งและ
ฝาปดชักโครก ว
 เช็ดนํ้ายาทําความสะอาดที่หลงเหลืออยูในโถสุขภัณฑออก
(ถาละอองจากนํ้ายาทําความสะอาดหองนํ้าเขาไปในสวนบน
อาจทําใหเกิดการทํางานผิดปกติได)
หามใชแรงดันหรือดงฝาครอบกาน ดชําระแรง
(อาจทําใหเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ)
เชดพื้นผิวดานหลังฝารองนั่งและยางรองท่ฝารองนั่งดวย
ผานุมบิดหมาด
(มิฉะนั้นสิ่งสกปรกที่ติดอยูอาจทําใหสีของผลิตภัณฑเปลี่ยนได)
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โถสุขภัณฑ (ทุกวันโดยประมาณ)

• แปรงขัดหองนํ้า
• นํ้ายาทําความ
สะอาดหองนํ้าที่
เปนกลาง

ถอดตัวกรองระบบกําจัดกลิ่นออก



สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ OFF
ทําความสะอาดโดยใชแปรงขัดหองนํ้า
หรืออุปกรณที่คลายกัน
ถาโถอุดตัน

■


ใชปมมือหรือสิ่งของที่คลายกัน โดยใหมีระยะหาง
อยางนอย 10 ซม. ระหวางสวนบนของโถและผิวนํ้า
ใชอุปกรณที่มีจําหนายที่ผลิตขึ้นมาสําหรับขจัดสิ่งอุดตัน
ในโถสุขภัณฑ
(อาจทําใหนํ้าเสียเออลนและเกิดความเสียหายจากนํ้า)
แผนไวนิล
ฯลฯ
อยางนอย
10 ม.

ทําความสะอาดโดยใชผาบิดหมาดๆ (การไมทําความ
สะอาดพื้นอาจทําใหเกิดคราบเปอนหรือการกัดกรอน)
 แนะนําใหนั่งเพื่อลดการกระเด็นจากการยืนและปสสาวะ


สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ ON


3
4

จับปุมแลวดึงออกมา
หามใชแรงดึงออกมา
(อาจทําใหเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ)

ตัวกรองระบบกําจัดกลิ่น

ใชอุปกรณ เชน แปรงสีฟน
ทําความสะอาด


เมื่อลางนํ้า ใหทําใหแหงกอนประกอบกลับ

แปรงสีฟน ฯลฯ

ติดตั้งตัวกรองระบบกําจัดกลิ่น


ดันเขาไปใหแนนจนไดยินเสียงดังคลิก

ถาพื้นสกปรก

■

3

1
2

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF

การบํารุงรักษา

1
2

• นํ้ายาทําความสะอาดชนิดกรดหรือชนิดดางที่มีฤทธิ์แรง
• นํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
• นํ้ายาทําความสะอาดที่มีฟลูออไรด
(มีสวนผสมของไฮโดรเจนฟลูออไรดหรือแอมโมเนียม
ฟลูออไรด)
• แปรงลวด
• แปรงขัดไนลอนขัดถู

ตัวกรองระบบกําจัดกลิ่น (เดือนละครั้งโดยประมาณ)

5

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ ON


ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ติดสวาง

ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ติดสวาง

โปรดอาน!
●

หามใชนํ้ายาเคลือบกันนํ้า, นํ้ายาทําความสะอาดกัน
คราบเปอน, สารเคลือบผิว หรือนํ้ายาทําความสะอาด
ชักโครกแบบวางบนถัง/ในถัง
ผลิตภัณฑดังกลาวจะ มทําลายผิวกระเบื้อง แตอาจเคลือบผิว
กระเบื้องและลดประสิท ิภาพของเทคโนโลยปองกันคราบเปอน
ในตัว
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การบํารุงรักษา
ระยะหางระหวางสวนบนกับฝาปดชักโครก (เดือนละครั้งโดยประมาณ)
สามารถถอดฝาปดชักโครกออกไดเพื่อทําความสะอาด
ใหทั่วถึง

ผานุมชุบนํ้า

1
2

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ OFF
ถอดฝาปดชักโครกออก
: ดึงดานซายออกมา

กระดาษชําระ ฯลฯ
(อาจทําใหเสียหาย)

การถอดและการติดตั้งกลับ
ใชมือทั้ง 2 ขางจับ

: ถอดตัวยึดจากมุมแลวดึงขึ้น
: ถอดดานขวา

3
4

C

B

ใชผานุมชุบนํ้าหมาดๆ เช็ด
ติดตั้งฝาปดชักโครกกลับที่เดิม

A

: ตอสวนหมุดและตัวยึดที่ดานขวา

D

เอียงฝาปดชักโครกไปขางหนาเล็กนอย
: ขณะดึงออกทางดานซาย

5
6

E

: ติดตั้งโดยตอสวนยึดเขากับมุม
* ระวังอยาใหหนีบนิ้วมือ

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ ON


หมุด

ตัวยึด

ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ติดสวาง

เปดและปดฝาปดชักโครกเพื่อตรวจสอบ
การติดตั้ง แลวจึงติดตั้งสวนบน

มุม
ตัวยึด
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กาน ดชําระ (เดือนละครั้งโดยประมาณ)

<ถาสังเกตุเหนสิ่งสกปรก (การทําความสะอาดกาน ดชําระ) >

ผานุมชุบนํ้า

1

กระดาษชําระ ฯลฯ
(อาจทําใหเสียหาย)

ใหกานฉีดชําระยื่นออกมา


ใชปุมดานหลังรีโมทคอนโทรล

(1) กด [MENU] (เมนู)
(2) ใช

เพื่อเลือก “CLEANING” (การทําความสะอาด)

กด [ENTER]




กานฉีดชําระจะยื่นออกมาและพนนํ้าเพื่อชําระลาง
กานฉีดชําระจะกลับเขาที่เดิมโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 5 นาที

2

ใชผานุมชุบนํ้าหมาดๆ เช็ด

3

กด [STOP] (หยุด) ที่ดานหนารีโมทคอนโทรล



การบํารุงรักษา

(3) ใช
เพื่อเลือก “WAND CLEANING MODE ON/OFF”
(เปด/ปดโหมดทําความสะอาดกานฉีดชําระ)
กด [ENTER]

หามออกแรงดึง, ดัน หรือกดกานฉีดชําระ
(อาจทําใหเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ)

กานฉีดชําระ



กานฉีดชําระกลับเขาที่เดิม
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การบํารุงรักษา
วาลวระบายตัวกรองนํ้า (ทุก 6 เดือนโดยประมาณ)
<ถาทานคิดวาแรงดันนํ้าออนลง>

1

ปดวาลวนํ้า


นํ้าจะหยุดไหล

4

ถอดฝาครอบและวาลวระบายตัวกรองนํ้า
ออก


ขอควรระวัง
หามถอดวาลวระบายตัวกรองนํ้าขณะท่วาลวนํ้า
เปดอยู
(มิฉะนั้น น้ําอาจรั่วซึมออกมา)

ใชไขควงปากแบนไขแลวดึงออกมา

ฝาครอบ

วาลวระบายตัวกรองนํ้า

เครื่องมือที่ใชเปด/ปด
หรือไขควงปากแบน

2

ใหกานฉีดชําระยื่นออกมา


ใชปุมดานหลังรีโมทคอนโทรล

5

ใชอุปกรณ เชน แปรงสีฟน
ทําความสะอาด


และขจัดฝุนละอองออกจากดานในชองวาลวระบาย
ตัวกรองนํ้า

(1) กด [MENU] (เมนู)
(2) ใช
เพื่อเลือก “CLEANING”
(การทําความสะอาด)
กด [ENTER]
(3) ใช
เพื่อเลือก “WAND CLEANING MODE
ON/OFF” (เปด/ปดโหมดทําความสะอาดกานฉีดชําระ)
กด [ENTER] เพื่อใหกานฉีดชําระยื่นออกมา
กด [ENTER] อีกครั้งเพื่อใหกานฉีดชําระกลับที่เดิม
(ปลอยแรงดันออกจากทอนํ้า)

3

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF
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6



ใสวาลวระบายตัวกรองนํ้าเขาไป แลวใชไขควงปากแบน
ขันใหแนน

การบํารุงรักษา

7
8

ติดตั้งวาลวระบายตัวกรองนํ้าและฝาครอบ
กลับที่เดิม

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟ
ไปที่ ON


ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ติดสวาง

เปดวาลวนํ้า

วาลวระบายตัวกรองนํ้า
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การบํารุงรักษา
ตัวกรองนํ้า (โถสุขภัณฑ) (ทุก 6 เดือนโดยประมาณ)

1

ปดวาลวนํ้า


นํ้าจะหยุดไหล

4

ขอควรระวัง

ไขฝาครอบตัวกรองนํ้าเพื่อถอดตัวกรองนํ้า
ออกมา


ใชเครื่องมือที่ใชเปด/ปด

หามถอดตัวกรองนํ้าขณะท่วาลวนํ้าเปดอยู
(มิฉะนั้น นํ้าอาจรั่วซึมออกมา)

เครื่องมือที่ใช
เปด/ปด

เครื่องมือที่ใชเปด/ปด
หรือไขควงปากแบน

2

5

ตัวกรองน้ํา

ฝาครอบ

ถอดตัวกรองนํ้าออกจากที่ครอบ แลวใช
แปรงสีฟนหรือสิ่งที่คลายกันทําความ
สะอาด
หามใชนํ้ายาทําความสะอาด
หามใชแรงกับตัวกรองนํ้า (อาจทําใหเสียรูปได)
 เปลี่ยนตัวกรองเมื่อสกปรกมากหรืออุดตัน



ใหกานฉีดชําระยื่นออกมา


ใชปุมดานหลังรีโมทคอนโทรล

(1) กด [MENU] (เมนู)
(2) ใช

เพื่อเลือก “CLEANING” (การทําความสะอาด)

กด [ENTER]
(3) ใช
เพื่อเลือก “WAND CLEANING MODE
ON/OFF” (เปด/ปดโหมดทําความสะอาดกานฉีดชําระ)
กด [ENTER] เพื่อใหกานฉีดชําระยื่นออกมา
กด [ENTER] อีกครั้งเพื่อใหกานฉีดชําระกลับที่เดิม
(ปลอยแรงดันออกจากทอนํ้า)

3

แปรงสีฟัน ฯลฯ

6

ประกอบตัวกรองนํ้าเขากับฝาครอบ

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF
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7

เครื่องมือที่ใช
เปด/ปด

เปดวาลวนํ้า


ตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึมในวาลวนํ้าหรือการเชื่อมตอกับ
ระบบทอ

การบํารุงรักษา

8

ติดตั้งฝาครอบตัวกรองนํ้าเขากับตําแหนง
เดิม แลวใชเครื่องมือที่ใชเปด/ปดขันใหแนน
เครื่องมือที่ใชเปด/ปด

เครื่องมือที่ใชเปด/ปด
หรือไขควงปากแบน

9

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ ON


ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ติดสวาง

ตัวกรองนํ้า
(ชิ้นสวนภายในของวาลวนํ้า)
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การเปล่ยนการตั้งคา

รายการการตั้งคา
ประเภทการตั้งคา

ระบบชําระลาง
อัตโนมัติ

ระบบชําระลาง
อัตโนมัติ
ระยะเวลาการชําระลาง
อัตโนมัติ
ระบบเปด/ปด
อัตโนมัติ

การทํางาน
อัตโนมัติ

ระบบเปด/ปด
อัตโนมัติ

การทําความสะอาด

ระยะเวลาการปด
อัตโนมัติ
ระยะเวลาการเปด
อัตโนมัติ
SEAT/LID
(ฝารองนั่ง/ฝาปด)
PRE-MIST (ระบบชําระลาง
โถสุขภัณฑกอนการใชงาน)
DEODORIZER
(ระบบกําจัดกลิ่น)

เสยงเตือน

การตั้งคาอื่น

การลอคการตั้งคาระบบปองกันการเปนนํ้าแขง
การตั้งคาการลอค
การตั้งคาการใชงานสวนบุคคล
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การตั้งคาท่ใชงาน ด
ตัวหนา: คาเริ่มตน



การตั้งคาใหทําความสะอาดโถอัตโนมัติ

หนาการตั้งคา
อางอิง

ON/OFF
หนา 36



การเปลี่ยนระยะเวลาการชําระลางอัตโนมัติ

5SEC/10SEC/15SEC



การตั้งคาการเปดฝาสุขภัณฑอัตโนมัติ

ON/OFF
หนา 38



การเปลี่ยนระยะเวลาการปดฝารองนั่ง/ฝาปดแบบอัตโนมัติ

25SEC/90SEC



การเปลี่ยนระยะเวลาการเปดฝาปด/ฝารองนั่งอัตโนมัติ
หลังจากปดดวยมือ

15SEC/30SEC/90SEC
หนา 40



การเปดและปดฝาปดอัตโนมัติ/ การเปดและปดฝารองนั่ง
และฝาปดอัตโนมัติ

LID/SEAT . LID



การตั้งคาการพนละอองนํ้าในโถอัตโนมัติ

ON/OFF
หนา 42



การตั้งคาระบบกําจัดกลิ่นอัตโนมัติเมื่อนั่งบนฝารองนั่ง

ON/OFF



การตั้งคาการสงเสียงเตือน

ON/OFF
หนา 44

การตั้งคาการปลอยนํ้าภายในโถและสวนบนแบบอัตโนมัติ
เปนระยะๆ เพื่อปองกันการเปนนํ้าแข็ง

ON/OFF



การกําหนดการล็อคการตั้งคา

ON / OFF

อางอิง



หนา 46


การกําหนดการตั้งคาการใชงานสวนบุคคล

ON/OFF

35
CES9433A_Instruction Manual_X1a.indd

3/10/2016 3:17:56 PM

การเปล่ยนการตั้งคา
ระบบชําระลางอัตโนมัติ

1
2

กด [MENU] (เมนู)
การตั้งคาใหทําความสะอาดโถ
อัตโนมัติหรือ ม

ใช เพื่อเลือก
“AUTO FUNCTIONS”
(การทํางานอัตโนมัติ)
แลวกด [ENTER]

MENU

3/4

1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER

AUTO FLUSH
(ระบบชําระลาง
อัตโนมัติ)

3. AUTO
FUNCTIONS
4. OTHER
SETTINGS

3

ใช เพื่อเลือก
“AUTO FLUSH”
(ระบบชําระลางอัตโนมัติ)
แลวกด [ENTER]

AUTO
FUNCTIONS
1. AUTO FLUSH

1/3

การเปล่ยนระยะเวลากอนชําระลาง
อัตโนมัติ

AUTO FLUSH
WAITING TIME
(ระยะเวลาการ
ชําระลางอัตโนมัติ)

จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา
[ENTER]
[MENU] (เมนู)

รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. AUTO FLUSH (ระบบชําระลางอัตโนมัติ )
2. AUTO FLUSH WAITING TIME (ระยะเวลาการชําระลางอัตโนมัติ)

36
CES9433A_Instruction Manual_X1a.indd

3/10/2016 3:17:56 PM

4
5
4
5

ใช เพื่อเลือก
“AUTO FLUSH”
(ระบบชําระลางอัตโนมัติ)
ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

AUTO FLUSH

1/2

1. AUTO FLUSH
ON

AUTO FLUSH

1/2
AUTO FLUSH

1. AUTO FLUSH
OFF

OFF

(ยอนกลับ กด ➝

ใช เพื่อเลือก
“AUTO FLUSH WAITING
TIME” (ระยะเวลาการ
ชําระลางอัตโนมัติ)
ใช
เพื่อเลือก
“5 SEC/10 SEC/
15 SEC” (5 วินาที/
10 วินาที/15 วินาทีิ)
แลวกด [ENTER]

AUTO FLUSH

)

2/2

1. AUTO FLUSH
ON
2. AUTO FLUSH
WAITING TIME
10 SEC

AUTO FLUSH
1. AUTO FLUSH
ON
2. AUTO FLUSH
WAITING TIME
15 SEC

2/2

AUTO FLUSH
WAITING TIME
15 SEC

(ยอนกลับ กด ➝

)

อางอิง
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การเปล่ยนการตั้งคา
ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ

1
2

กด [MENU] (เมนู)
การตั้งคาวาจะใหเปด/ปดฝาสุขภัณฑ
แบบอัตโนมัติหรือ ม

ใช เพื่อเลือก
“AUTO FUNCTIONS”
(การทํางานอัตโนมัติ)
แลวกด [ENTER]

MENU

3/4

1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER

AUTO OPEN/CLOSE
(ระบบเปด/ปด
อัตโนมัติ)

3. AUTO
FUNCTIONS
4. OTHER
SETTINGS

3

ใช เพื่อเลือก
“AUTO OPEN/CLOSE”
(ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ)
แลวกด [ENTER]

AUTO
FUNCTIONS
1. AUTO FLUSH
2. AUTO
OPEN/CLOSE

2/3

การเปล่ยนระยะเวลากอนการปด
ฝาปดนั่ง/ฝารองนั่งแบบอัตโนมัติ

AUTO CLOSE
WAITING TIME
(ระยะเวลาการปด
อัตโนมัติ)

จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา
[ENTER]
[MENU] (เมนู)

รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. AUTO OPEN/CLOSE (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ)
2. AUTO CLOSE WAITING TIME (ระยะเวลาการปดอัตโนมัติ)
3. AUTO OPEN WAITING TIME (ระยะเวลาการเปดอัตโนมัติ)
4. SEAT/LID (ฝารองนั่ง/ฝาปด)
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4
5
4
5

ใช เพื่อเลือก
“AUTO OPEN/CLOSE”
(ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ)
ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

AUTO
OPEN/CLOSE

1/4

1. AUTO
OPEN/CLOSE
ON

AUTO
OPEN/CLOSE

1/4
AUTO FLUSH

1. AUTO
OPEN/CLOSE
OFF

OFF

(ยอนกลับ กด ➝

ใช เพื่อเลือก
“AUTO CLOSE WAITING
TIME” (ระยะเวลาการปด
อัตโนมัติ)
ใช
เพื่อเลือก
“25SEC/30SEC”
(25 วินาที/90 วินาที)
แลวกด [ENTER]*1

AUTO
OPEN/CLOSE

)

2/4

1. AUTO
OPEN/CLOSE
ON
2. AUTO CLOSE
WAITING TIME
90 SEC

AUTO
OPEN/CLOSE

2/4

1. AUTO
OPEN/CLOSE
ON
2. AUTO CLOSE
WAITING TIME
25 SEC

AUTO CLOSE
WAITING TIME
25 SEC

(ยอนกลับ กด ➝

)

*1 เมื่อตั้งคาไวที่ 25 วินาที ฝาปด/ฝารองนั่งจะยังไมเปดแบบอัตโนมัติเปนเวลา 15 วินาทีหลังการปดแบบอัตโนมัติ
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การเปล่ยนการตั้งคา
ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ

1
2

กด [MENU] (เมนู)

ใช เพื่อเลือก
“AUTO FUNCTIONS”
(การทํางานอัตโนมัติ)
แลวกด [ENTER]

การเปล่ยนระยะเวลาการเปด
แบบอัตโนมัติ
(เมื่อปดดวยตัวเอง)
MENU

3/4

1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
3. AUTO
FUNCTIONS
4. OTHER
SETTINGS

3

ใช เพื่อเลือก
“AUTO OPEN/CLOSE”
(ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ)
แลวกด [ENTER]

AUTO
FUNCTIONS

AUTO OPEN
WAITING TIME
(ระยะเวลาการเปด
อัตโนมัติ)

2/3

1. AUTO FLUSH
2. AUTO
OPEN/CLOSE

การเปดและปดเ พาะฝาปด
แบบอัตโนมัติ/ การเปดและปด
ฝารองนั่งและฝาปดแบบอัตโนมัติ
จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

SEAT/LID
(ฝารองนั่ง/ฝาปด)

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา
[ENTER]
[MENU] (เมนู)

รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. AUTO OPEN/CLOSE (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ)
2. AUTO CLOSE WAITING TIME (ระยะเวลาการปดอัตโนมัติ)
3. AUTO OPEN WAITING TIME (ระยะเวลาการเปดอัตโนมัติ)
4. SEAT/LID (ฝารองนั่ง/ฝาปด)
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4
5
4

ใช เพื่อเลือก
“AUTO OPEN
WAITING TIME”
(ระยะเวลาการเปดอัตโนมัติ)

ใช
เพื่อเลือก
“15 SEC/30 SEC/90 SEC”
(15 วินาที/30 วินาที/
90 วินาที)
แลวกด [ENTER]
ใช เพื่อเลือก
“SEAT/LID”
(ฝารองนั่ง/ฝาปด)

AUTO
OPEN/CLOSE

3/4

2. AUTO CLOSE
WAITING TIME
90 SEC
3. AUTO OPEN
WAITING TIME
15 SEC

AUTO
OPEN/CLOSE

3/4
AUTO OPEN
WAITING TIME

2. AUTO CLOSE
WAITING TIME
90 SEC

30 SEC

3. AUTO OPEN
WAITING TIME
30 SEC

AUTO
OPEN/CLOSE

(ยอนกลับ กด ➝

)

4/4

3. AUTO OPEN
WAITING TIME
30 SEC
4. SEAT/LID
LID

5

ใช
เพื่อเลือก
“LID/SEAT·LID”
(ฝาปด/ฝารองนั่ง)
แลวกด [ENTER]

AUTO
OPEN/CLOSE
3. AUTO OPEN
WAITING TIME
30 SEC
4. SEAT/LID
SEAT・LID

4/4
AUTO
OPEN/CLOSE
SEAT・LID

(ยอนกลับ กด ➝

)

อางอิง
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การเปล่ยนการตั้งคา
การทําความสะอาด

1
2

กด [MENU] (เมนู)

ใช เพื่อเลือก
“AUTO FUNCTIONS”
(การทํางานอัตโนมัติ)
แลวกด [ENTER]

MENU

3/4

PRE-MIST
(ระบบชําระลาง
โถสุขภัณฑ
กอนการใชงาน)

1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
3. AUTO
FUNCTIONS
4. OTHER
SETTINGS

3

ใช เพื่อเลือก
“CLEANING”
(การทําความสะอาด)
แลวกด [ENTER]

AUTO
FUNCTIONS

ตั้งคาวาจะใหพนละอองนํ้าในโถ
โดยอัตโนมัติหรือ ม

3/3

1. AUTO FLUSH

2. AUTO
OPEN/CLOSE
3. CLEANING

จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

ตั้งคาวาจะใหกําจัดกลิ่น
แบบอัตโนมัติหลังการใชงาน
หรือ ม

DEODORIZER
(ระบบกําจัดกลิ่น)

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา
[ENTER]
[MENU] (เมนู)

รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. PRE-MIST (ระบบชําระลางโถสุขภัณฑกอนการใชงาน)
2. DEODORIZER (ระบบกําจัดกลิ่นไมพึงประสงค)
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4

ใช เพื่อเลือก
“PRE-MIST” (ระบบชําระลาง
โถสุขภัณฑกอนการใชงาน)

CLEANING

1/2

1. PRE-MIST
ON

2. DEODORIZER
ON

5

ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

CLEANING

1/2
PRE-MIST

1. PRE-MIST

OFF

OFF

2. DEODORIZER
ON

(ยอนกลับ กด ➝

4

ใช เพื่อเลือก
“DEODORIZER”
(ระบบกําจัดกลิ่น)

CLEANING

)

2/2

1. PRE-MIST
ON

2. DEODORIZER
ON

5

ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

CLEANING
1. PRE-MIST
ON

2/2
DEODORIZER
OFF

2. DEODORIZER

OFF

(ยอนกลับ กด ➝

)
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การเปล่ยนการตั้งคา
การตั้งคาอื่นๆ

1
2

กด [MENU] (เมนู)

ใช เพื่อเลือก
“OTHER SETTINGS”
(การตั้งคาอื่นๆ)
แลวกด [ENTER]

MENU
1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
3. AUTO
FUNCTIONS

4/4

ตั้งคาวาจะใหสงเสยงเตือน
หรือ ม

BEEP
(เสยงเตือน)

4. OTHER
SETTINGS

การตั้งคาใหปลอยนํ้าภายในโถ
และสวนบนแบบอัตโนมัติเปน
ระยะ เพื่อปองกันการเปน
นํ้าแขง
(หนา 50)

จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

ANTI FREEZING
(ระบบปองกัน
การเปนนํ้าแขง)

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา
[ENTER]
[MENU] (เมนู)

รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. BEEP (เสียงเตือน)
2. ANTI FREEZING (ระบบปองกันการเปนนํ้าแข็ง)
3. SETTING LOCK (การล็อคการตั้งคา)
4. PERSONAL SETTING LOCK (การตั้งคาการใชงานสวนบุคคล)
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4
5

ใช เพื่อเลือก
“BEEP” (เสียงเตือน)

ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

OTHER
SETTINGS

1．BEEP

1/4

ON

OTHER
SETTINGS

1/4
BEEP

1．BEEP

OFF

OFF

(ยอนกลับ กด ➝

4

ใช เพื่อเลือก
“ANTI FREEZING” (ระบบ
ปองกันการเปนนํ้าแข็ง)

OTHER
SETTINGS

)

2/4

1．BEEP
ON

2. ANTI
FREEZING
OFF

5

ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

OTHER
SETTINGS

2/4
ANTI

1．BEEP

FREEZING

ON
2. ANTI
FREEZING

ON

ON

(ยอนกลับ กด ➝

)
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การเปล่ยนการตั้งคา
การตั้งคาอื่นๆ

1
2

กด [MENU] (เมนู)

ใช เพื่อเลือก
“OTHER SETTINGS”
(การตั้งคาอื่นๆ)
แลวกด [ENTER]

MENU
1. CLEANING
2. ENERGY
SAVER
3. AUTO
FUNCTIONS
4. OTHER
SETTINGS

4/4

ตั้งคาวาจะใหใชการลอค
การตั้งคาหรือ ม

SETTING LOCK
(การลอค
การตั้งคา)

ตั้งคาวาจะใหใชการลอค
การตั้งคาสวนบุคคลหรือ ม
จอแสดงผล
รีโมทคอนโทรล

ปุมสําหรับเลือก
: เลือกรายการ
: เลือกการตั้งคา

PERSONAL
SETTING LOCK
(การตั้งคา
การใชงาน
สวนบุคคล)

[ENTER]
[MENU] (เมนู)

รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. BEEP (เสียงเตือน)
2. ANTI FREEZING (ระบบปองกันการเปนนํ้าแข็ง)
3. SETTING LOCK (การล็อคการตั้งคา)
4. PERSONAL SETTING LOCK (การตั้งคาการใชงานสวนบุคคล)
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3

ใช เพื่อเลือก
“SETTING LOCK”
(ล็อคการตั้งคา)

OTHER
SETTINGS

3/4

2. ANTI
FREEZING
OFF
3. SETTING
LOCK
OFF

4

ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

OTHER
SETTINGS

3/4
SETTING LOCK

2. ANTI
FREEZING
OFF
3. SETTING
LOCK
ON

5

PRESS ENTER
FOR 2 SEC
TO RESET

ตรวจสอบหนาจอที่ปรากฏ

วิธีการยกเลิก:

กดปุม [ENTER] คางไว 2 วินาที
หรือนานกวานั้น

SETTING LOCK

PRESS ENTER

* หากทานตองการล็อคอีกครั้งหลังจากยกเลิกใหตั้งคาใหม
อีกครั้ง

FOR 2 SEC
TO RESET

3
4

หนาจอแสดงผลเมื่อล็อคการตั้งคา

ใช
เพื่อเลือก
“PERSONAL SETTING
LOCK” (การตั้งคา
การใชงานสวนบุคคล)
ใช
เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปด/ปด)
แลวกด [ENTER]

OTHER
SETTINGS

4/4

3. SETTING
LOCK
ON
4. PERSONAL
SETTING
LOCK
ON

OTHER
SETTINGS
3. SETTING
LOCK
ON
4. PERSONAL
SETTING
LOCK
OFF

4/4
PERSONAL
SETTING LOCK
OFF

(ยอนกลับ กด ➝

)
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สิ่งท่ตองทํา
หากนํ้า ม หลเนื่องจาก ฟดับ ( มเก่ยวกับการหยุดจายนํ้า)
ทานสามารถชําระลางดวยกานจับ (เพื่อชําระลางในกรณท่ ฟดับ)

■

1

ดึงกานจับที่อยูทางดานขวาของสุขภัณฑ
สายดึงชําระลางดวยตัวเอง
(เพื่อชําระลางในกรณีที่ไฟดับ)

2

ดึงกานจับลงคางไว

ประมาณ 4 วินาทหรือนานกวานั้น
ดึงกานจับเพื่อชําระลาง เมื่อการชําระลางเสร็จสิ้น
(ใชเวลาประมาณ 4 วินาที) ใหปลอยกานจับ
* ทานจะไมสามารถชําระลางไดขณะที่นํ้าไหลเขาถังเก็บนํ้า
(ใชเวลาสูงสุดประมาณ 60 วินาที) รอประมาณ 60 วินาที
แลวชําระลางซํ้าอีกครั้ง



3

ดึงคางไวประมาณ 4 วินาที
หรือนานกวานั้น

ปลอยกานจับกลับไปตําแหนงเดิม

โปรดอาน!


เมื่อไฟติดใหชําระลางซํ้าอีกครั้ง (เพื่อปองกันสิ่งปฏิกูลคางอยูในทอนํ้าทิ้ง)

หากนํ้า ม หลเนื่องจากมการหยุดจายนํ้า

1
2

ใหใชถังเพื่อเทนํ้าลงชักโครก
หากระดับนํ้าตํ่าลงหลังจากเทนํ้าชําระลาง
ใหเติมนํ้าเพิ่ม

ถังนํ้าขนาดใหญ
เทนํ้าแรงๆ ไปที่
ตรงกลางโถ

เพื่อปองกันกลิ่นไมพึงประสงค

โปรดอาน!
หากนํ้าไมไหล ใหตั้งคา “AUTO FLUSH” (ระบบชําระลางอัตโนมัติ)
ไปที่ “OFF” (ปด) (หนา 36)
 เมื่อนํ้าไหลใหชําระลางซํ้าอีกครั้ง (เพื่อปองกันสิ่งปฏิกูลคางอยูในทอนํ้าทิ้ง)


ปูกระดาษหนังสือพิมพ, ผาขี้ริ้ว
และอื่นๆ
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หากทาน มสามารถใชรโมทคอนโทรล ด
■

ทานสามารถชําระลาง ดโดยใชปุมบนหนาจอหลัก
<หนาจอหลัก>

ปุม FLUSH (ชําระลาง)

■

●

แบตเตอร่อาจจะหมด
ใหเปล่ยนแบตเตอร่
การเปล่ยนแบตเตอร่

1
2
3

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF


ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ดับลง

นํารีโมทคอนโทรลออกจากที่แขวน
(หนา12)

เปดฝาครอบแลวเปลี่ยนแบตเตอรี่ AA
(หนา12)

ติดสวาง

4
5

ติดตั้งรีโมทคอนโทรลในที่แขวน
สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ ON


ไฟ LED แสดงการเปด/ปด ติดสวาง



การตั้งคา “ON”/“OFF” (เปด/ปด) ของฟงกชันตางๆ เชน ฟงกชันประหยัดพลังงาน อาจถูกยกเลิกเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหตั้งคาซํ้าอีกครั้ง

อางอิง

โปรดอาน!
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สิ่งท่ตองทํา
การปองกันความเสยหายจากนํ้าท่เปนนํ้าแขง
เมื่ออุณหภูมิโดยรอบลดลงถง 0°C หรือตํ่ากวา ใหใชมาตรการปองกันนํ้าเปนนํ้าแขง

โปรดอาน!
เมื่ออุณหภูมิโดยรอบลดลงถึง 0°C หรือตํ่ากวา หามใชระบบประหยัดพลังงาน (เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑได)
 ใหเพิ่มอุณหภูมิในหองนํ้าหรือใชวิธีปองกันนํ้าเปนนํ้าแข็งเพื่อใหอุณหภูมิโดยรอบไมลดลงตํ่ากวา 0°C
 กอนเริ่มใชงาน ใหตั้งคา “AUTO FLUSH” (ระบบชําระลางอัตโนมัติ) (หนา 36) และ “AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ) (หนา 38) ไปที่ “OFF” (ปด)


วิ การปองกันความเสยหายจากนํ้าท่เปนนํ้าแขง (โหมด ดนามิก)
ระบบจะปลอยนํ้าในโถและสวนบนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนดเปนระยะๆ เพื่อปองกันการเปนนํ้าแข็ง
■ วิ การตั้งคา (หนา 44)
 เปลี่ยนคา “ANTI FREEZING” (ระบบปองกันการเปนนํ้าแข็ง) ไปที่ “ON” (เปด) ดวยรีโมทคอนโทรล
เมื่อตั้งคา ANTI FREEZING (ระบบปองกันการเปนนํ้าแข็ง) ไวที่ ON (เปด)
ระบบจะทํางานดังนี้
 ไฟ LED แสดงการเปด/ปด กะพริบ
 สุขภัณฑจะปลอยนํ้าเองตามรอบทุกๆ 5 นาที
 ระบบจะปลอยนํ้าประมาณ 50 มล. บริเวณกานฉีดชําระทุกๆ 5 นาที
(กานฉีดชําระยังอยูที่เดิม)

สุขภัณฑจะปลอยนํ้า
เองตามรอบทุกๆ
5 นาที

กะพริบ

ระบบจะปลอยนํ้าบริเวณกานฉีดชําระ
ทุกๆ 5 นาที

เมื่อ มใชงานเปนเวลานาน
หากสุขภัณฑอยูในบริเวณท่ทาน ม ดใชงานเปนเวลานาน ใหระบายนํ้าออก
(นํ้าในถังเก็บนํ้าอาจสกปรกและทําใหผิวหนังระคายเคืองหรือเกิดปญหาอื่นๆ)
(นํ้าอาจเปนนํ้าแข็งและทําใหผลิตภัณฑเสียหายได)

กรณท่น้ําเปนน้ําแขง
นํ้าในสุขภัณฑอาจเปนนํ้าแขง ดในกรณท่ ม ดใชงานเปนเวลานาน ใหใชวิ ปองกันนํ้าเปนนํ้าแขง
■

การปองกันความเสยหายจากนํ้าท่เปนนํ้าแขง (ดูดานบน)

กรณท่นํ้า มเปนนํ้าแขง

1
2

ปดวาลวนํ้า


นํ้าจะหยุดไหล

กด [FULL FLUSH] (การชําระลางแบบ
ใชนํ้ามาก) บนรีโมทคอนโทรล

ขอควรระวัง
หามถอดวาลวระบายตัวกรองนํ้าขณะท่วาลวนํ้าเปดอยู
(มิฉะนั้น น้ําอาจรั่วซึมออกมา)

(ปลอยนํ้าเพื่อชําระลาง)

เครื่องมือที่ใชเปด/ปด
หรือไขควงปากแบน
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กรณีที่นํ้าไม่เป็นนํ้าแข็ง (ต่อ)
ระบายนํ้าออกจากทอ

3

4

(1) ยืดกานฉีดชําระออก

 กดปุมที่อยูดานหลังรีโมทคอนโทรล

ถอดปลั๊กระบายนํ้าออก


นํ้าจะไหลออกจากบริเวณรอบกานฉีดชําระ
(ประมาณ 90 วินาที)

1. กด [MENU] (เมนู)
2. ใช
เพื่อเลือก “CLEANING”
(การทําความสะอาด)
กด [ENTER]

ปลั๊กระบายน้ํา

3. ใช
เพื่อเลือก “WAND CLEANING MODE
ON/OFF” (เปด/ปดโหมดทําความสะอาด
กานฉีดชําระ)
กด [ENTER] เพื่อใหกานฉีดชําระยื่นออกมา

5

ติดตั้งปลั๊กระบายนํ้าและฝาปดกลับเขาไป
อีกครั้ง

• จับกานฉีดชําระที่ยื่นออกมาไวจนกวาจะไมมีนํ้า
ไหลออกมารอบๆ กานฉีดชําระ

กด [ENTER] อีกครั้งเพื่อใหกานฉีดชําระ
กลับที่เดิม
(ปลอยแรงดันออกจากทอนํ้า)
(2) ถอดปลั๊กไฟ
(3) ถอดฝาปดและวาลวระบายตัวกรองนํ้าออก
(หนา 30 ขอ 4 )

●

(4) หลังระบายนํ้าออก ใสวาลวระบายตัวกรองนํ้า
กลับเขาไป
(หนา 31 ขอ 6 )
• อยาเพิ่งใสฝาปด

■


ใสสารตานการเยือกแข็งลงในนํ้าที่เหลืออยูในโถเพื่อปองกันนํ้า
เปนนํ้าแข็ง
(หามกดชําระลางสารตานการเยือกแข็ง ใหเก็บทิ้งกอนใชงานสุขภัณฑ)

กอนการใชงาน Washlet อกครั้ง

ตองเติมนํ้ากลับเขาไปในสุขภัณฑ (ดูดานลาง)

การเติมน้ํา
1

3
■




ตรวจสอบวาไมมีนํ้ารั่วจากทอหรือสวนบน
ถวยกระดาษ

หากไฟยังไมติด

สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ ON
ปลอยนํ้าจากกานฉีดชําระ

อางอิง

2

เปดวาลวนํ้า

ผานุมชุบนํ้า
(เพื่อปองกันการขีดขวน)

(1) กดที่ดานขวาของฝารองนั่งลง
(2) กด [REAR] (ดานหลัง) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปลอยนํ้าจากกานฉีดชําระประมาณ 2 นาที
(ประมาณ 1 นาทีนํ้าจะไหลออกมา รองนํ้าที่ไหลออกมาดวยถวยกระดาษหรืออุปกรณอื่นๆ)

หากนํ้าท่คางอยูเปนนํ้าแขงและ ม หลออกมา

ใหเพิ่มอุณหภูมิในหองนํ้า และใชผาชุบนํ้าอุนวางบนทอนํ้าเขา และวาลวเปด-ปดนํ้า
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การแก ขป หา
เบื้องตนใหปฏิบัติตามวิธีที่อธิบายไวในหนาที่ 53-58 หากยังไมสามารถแกไขปญหาได
ใหปรึกษาผูติดตั้ง ผูขาย หรือติดตอรายชื่อที่ระบุไวที่ดานหลังของคูมือนี้
ในกรณตอ ปน้ ใหสับเบรกเกอรบนแผงจาย ฟ ปท่ OFF แลวสับเบรกเกอรกลับ
อกครั้ง
หากอาการเดิมยังปราก อยู ใหขอคําปรกษาจากรายชื่อท่ระบุ วท่ดานหลังของ
คูมือน้

ขอควรระวัง
หากนํ้ารั่วใหปดวาลวนํ้า

ฟ LED ทุกดวง
กะพริบ
เครื่องมือที่ใชเปด/ปด
หรือไขควงปากแบน

กะพริบ

* ทานไมสามารถชําระลางไดจนกวาไฟจะหยุดกะพริบ ใหปฏิบัติตาม “หากนํ้าไมไหล
เนื่องจากไฟดับ” (หนา 48) เมื่อทานตองการชําระลาง

โปรดตรวจสอบเบื้องตนดังน้
■

ฟ LED แสดงการ
เปด/ปด สวางหรือ ม

ฟ LED แสดงการเปด/ปดบน
จอแสดงผลหลักกะพริบหรือ ม

➞ “ANTI FREEZING” (ระบบปองกันนํ้าเปนนํ้าแข็ง)

ตั้งคาไวที่ “ON” (เปด) (หนา 44, 50)

■

กะพริบ

เบรกเกอรบนแผงจาย ฟเปดอยูหรือ ม
➞ ตรวจสอบวาไฟดับหรือสับเบรกเกอรไวที่ “OFF”

(ปด) หรือไม

■

ฟ LED ระบบประหยัด
พลังงาน สวางหรือ ม
■

รโมทคอนโทรลใชงาน ด
หรือ ม

หาก ฟ LED สวางแสดงวาระบบประหยัดพลังงาน (หนา 22) กําลังทํางานอยู
ดังนั้นอุณหภูมิฝารองนั่งอาจลดลง หรือเครื่องทํานํ้าอุนและเครื่องปรับอุณหภูมิ
ฝารองนั่งอาจปดอยู

แบตเตอร่รโมทคอนโทรลหมด
หรือ ม
➞ เปลี่ยนแบตเตอรี่ (หนา 49)

■

มสิ่งกดขวางตัวรับ/สงสั
รโมทคอนโทรลหรือ ม

รโมทคอนโทรล
ทํางานดวย

แบตเตอร่

าณของ

➞ กําจัดตัวกั้น, สิ่งสกปรก, ละอองนํ้า

หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออกไป

ปด
เปด
ฝาครอบแบตเตอรี่

ตัวสงสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล

ตัวรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล

52
CES9433A_Instruction Manual_X1a.indd

3/10/2016 3:17:58 PM

ระบบทําความสะอาดดานหลัง, ดานหลังแบบนุมนวล, ดานหนา และกาน ดชําระ
โปรดตรวจสอบ

หนา
อางอิง

ทานนั่งบนสุขภัณฑเปนเวลา 2 ชม.หรือนานกวานั้นหรือไม (หากใช ระบบจะหยุดทํางานเพื่อความ
ปลอดภัย)
➞ ลุกขึ้นแลวนั่งใชงานอีกครั้ง

-

หากแรงดันนํ้าลดลงอยางเห็นไดชัด เชน นํ้าถูกดึงไปใชที่อื่นหรือนํ้าไมไหล ระบบจะหยุดทํางาน
เพื่อความปลอดภัย
➞ สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF แลวรอประมาณ 10 วินาทีแลวสับเบรกเกอรกลับอีกครั้ง
หากอาการเดิมยังปรากฏอยู ➞ เครื่องอาจจะเสีย ใหขอคําปรึกษาจากรายชื่อที่ระบุไวที่ดานหลัง
ของคูมือนี้

-

สวิตชฝารองนั่งจะไมทํางานจนกวาทานจะนั่งอยางเหมาะสม

9

ป หา
●

●

กาน ดชําระ มยื่นออกมา
(หรือนํ้า ม หล)
●

➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง
●

●

ทานใชที่ครอบฝารองนั่ง ที่ครอบฝาปด หรือฝารองนั่งสําหรับเด็กอยู
หรือไม
➞ ถอดที่ครอบตางๆ ออก หากใชงานฝารองนั่งสําหรับเด็ก หรือเกาอี้
สําหรับเด็ก ใหถอดออกทุกครั้งหลังใชงาน

ฝาครอบ

นํ้าไมไหลหรือไม

➞ กดปุม [STOP] (หยุด) แลวรอจนกวาจะมีการจายนํ้า
●

กาน ดชําระยื่นออกมา
แตนํ้า ม หล/แรงดันนํ้า
ดชําระเบา

●

●

13

มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันวาลวระบายตัวกรองนํ้าหรือไม

30

ตั้งแรงดันนํ้าไวที่ระดับตํ่าหรือไม

15

ปลั๊กระบายนํ้าหลวมหรือไม

51

ตั้งคาอุณหภูมินํ้าไวที่ “OFF” (ปด) หรือระดับตํ่าหรือไม
เมื่ออุณหภูมินํ้าในทอหรือภายในหองนํ้าตํ่า อาจทําใหอุณหภูมินํ้าที่พนออกมาในชวงแรกตํ่า
ระบบประหยัดพลังงานทํางานอยูหรือไม
หากไฟ LED ระบบประหยัดพลังงานสวางและไฟ LED แสดงการเปด/ปด หนาจอหลักดับ
แสดงวาระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาเปดใชงานอยู
เมื่อทานนั่งบนฝารองนั่ง เครื่องทํานํ้าอุนจะเปดชั่วคราวและนํ้าจะอุนในอีกประมาณ 10 นาที
➞ ทานสามารถเปลี่ยนระบบประหยัดพลังงานจาก “ON” (เปด) ไปที่ “OFF” (ปด) ได

20

ระบบทําความสะอาดดานหลัง, ดานหลังแบบนุมนวล และดานหนาหยุดทํางานเองหลังใชงานไป 5 นาที
สวิตชฝารองนั่งมีปญหาในการตรวจจับหรือไม
➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง หากทานยกตัวขึ้นจากฝารองนั่งเล็กนอย หรือนั่งโนมตัวไป
ดานหนา สวิตชฝารองนั่งอาจตรวจจับไมพบชั่วคราว

-

➞ ขันปลั๊กระบายนํ้าใหแนน
●
●
●

นํ้าชําระลางเยน

●

มนํ้า ดออกมาจาก
กาน ดชําระกระทันหัน

●

ไฟ LED แสดงการเปด/ปด (สีเขียว) บนหนาจอหลักกะพริบหรือไม
FREEZING” (ระบบปองกันนํ้าเปนนํ้าแข็ง) (โหมดไดนามิก) ตั้งคาไวที่ “ON” (เปด)
(นํ้าจะไหลจากบริเวณรอบๆ กานฉีดชําระและชําระลางโถทุกๆ 5 นาที)
บางครั้งนํ้าอาจไหลจากบริเวณรอบๆ กานฉีดชําระเมื่อยืดออกในถังนํ้าอุน

“ANTI
●

22
24

9

อางอิง

การหยุดทํางานกลางคัน

●

-

วาลวนํ้าปดอยูหรือไม
➞ ทําความสะอาดตัวกรอง

●

9

44
15
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การแก ขป หา
ระบบเปาแหงดวยลมอุน
ป หา
อุณหภูมิการเปาแหงตํ่า

โปรดตรวจสอบ
●

●

การหยุดทํางานกลางคัน

●

ตั้งคาอุณหภูมิการเปาแหงไวที่ระดับตํ่าหรือไม
ระบบหยุดทํางานเองหลังใชงานไป 10 นาที
สวิตชฝารองนั่งมีปญหาในการตรวจจับหรือไม
➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง หากทานยกตัวขึ้นจากฝารองนั่งเล็กนอย หรือนั่งโนมตัว
ไปดานหนา สวิตชฝารองนั่งอาจตรวจจับไมพบชั่วคราว

หนา
อางอิง

20
9

การชําระลาง
ป หา

โปรดตรวจสอบ
●

●

เปดวาลวนํ้าสุดหรือไม

13

ไฟดับหรือไม

48

นํ้าไมไหลหรือไม

48

➞ ทานสามารถชําระลางดวยกานจับ (เพื่อชําระลางในกรณีที่ไฟดับ)

ระบบชําระลาง มทํางาน

●

➞ ใชถังเทนํ้าเพื่อชําระลาง
●

หนา
อางอิง

ไฟ LED ทั้งหมดบนหนาจอหลักกะพริบหรือไม

➞ สับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF แลวสับเบรกเกอรกลับอีกครั้ง
หากอาการเดิมยังปรากฏอยู ➞ เครื่องอาจจะเสีย

52

ใหขอคําปรึกษาจากรายชื่อที่ระบุไวที่ดานหลังของคูมือนี้

●

ชําระลางแลว
แตสุขภัณฑ มทํางาน

●

●
●

การทําความสะอาดโถ
แบบอัตโนมัติ มทํางาน หรือ
การตั้งเวลาทํางานลาชา
(ชําระลางอัตโนมัติ)
●

●

●
●

โถสุขภัณฑชําระลางเอง
●

ทานกดปุมซํ้าๆ หรือไม
(หลังชําระลาง ปุมจะไมทํางานอยางนอย 20 วินาที)
ไฟ LED บนหนาจอหลักกะพริบหรือไม
 กําลังเติมนํ้าในถังเก็บนํ้า (ใชเวลาไมเกิน 60 วินาที)
“AUTO FLUSH” (ระบบชําระลางอัตโนมัติ) ตั้งคาไวที่ “OFF” (ปด) หรือไม → ตั้งคาไปที่ “ON” (เปด)
ระบบจะไมทํางานในสถานการณตอไปนี้ แมจะตั้งคา “AUTO FLUSH” (ระบบชําระลางอัตโนมัติ) ไวที่
“ON” (เปด)
 60 วินาทีหลังชําระลาง ➞ หลังครบ 60 วินาที ชําระลางดวยรีโมทคอนโทรล
 เมื่อนั่งบนโถสุขภัณฑประมาณ 6 วินาทีหรือนอยกวานั้น
➞ ชําระลางดวยรีโมทคอนโทรล
 เมื่ออยูหนาโถหลังใชงานเสร็จแลวลุกขึ้น
➞ ยืนหางจากโถประมาณ 30 ซม. หรือมากกวานั้นแลวรอประมาณ 3 วินาที
 เมื่อมีสิ่งสกปรกหรือละอองนํ้าเกาะอยูที่เซ็นเซอรตรวจจับรางกาย
➞ กําจัดสิ่งสกปรกออก
สวิตชฝารองนั่งจะไมทํางานจนกวาทานจะนั่งอยางเหมาะสม
➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งเวลาชําระลางโถแบบอัตโนมัติได
(เมื่อผานไป 10 วินาที ➞ เมื่อผานไป 5 หรือ 15 วินาที)
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9
36

“AUTO FLUSH” (ระบบชําระลางอัตโนมัติ) ตั้งคาไวที่ “ON” (เปด) หรือไม ➞ ทานสามารถตั้งคาไปที่
“OFF” (ปด) ได
สวิตชฝารองนั่งหรือเซ็นเซอรตรวจจับรางกายเปดไมติดหรือมีปญหาในการตรวจจับหรือไม
➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง หากทานยกสะโพกออกจากสุขภัณฑขณะใชงานหรือนั่งโนมตัว
ไปดานหนา สวิตชฝารองนั่งอาจไมติดและทําใหระบบชําระลางอัตโนมัติทํางานขณะใชงาน
➞ กําจัดสิ่งสกปรกตางๆ ออกจากเซ็นเซอรตรวจจับรางกาย

36

ไฟ LED แสดงการเปด/ปด (สีเขียว) บนหนาจอหลักกะพริบหรือไม
FREEZING” (ระบบปองกันนํ้าเปนนํ้าแข็ง) ตั้งคาไวที่ “ON” (เปด) (นํ้าจะไหลจากบริเวณ
รอบๆ กานฉีดชําระและชําระลางโถทุกๆ 5 นาที)

44
50

 “ANTI
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9
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3/10/2016 3:17:58 PM

ระบบชําระลาง
ป หา
เมื่อดงกานจับ (เพื่อชําระลาง
ในกรณท่ ฟดับ) แลวระบบ
มทํางาน

โปรดตรวจสอบ

●

ดึงกานจับ (เพื่อชําระลางในกรณีที่ไฟดับ) คางไว 4 วินาทีหรือนานกวานั้นเพื่อชําระลาง

48

●

เปดวาลวนํ้าสุดหรือไม

13

ตัวกรองนํ้าอุดตันหรือไม

32

ทานใชงานปุมชําระลางถูกประเภทหรือไม
 การชําระลางแบบเต็มที่ (สําหรับของแข็ง): สามารถกําจัดกระดาษชําระได 10 ม. (ตอครั้ง)
 การชําระลางแบบเบา (สําหรับของเหลว): สามารถกําจัดกระดาษชําระได 3 ม. (ตอครั้ง)

14

●

➞ ทําความสะอาดตัวกรอง

ชําระลางแลวกําจัดสิ่งป ิกูล
มหมด

หนา
อางอิง

●

●

การชําระลางอาจทําไดยาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนาแนนของสิ่งปฏิกูล

➞ ชําระลางซํ้าอีกครั้ง หากโถยังไมสะอาด ใหกําจัดคราบตางๆ ดวยแปรงหรืออุปกรณอื่นๆ

-

สิ่งปฏิกูลอาจถูกกําจัดไมหมดขณะที่เติมนํ้าเขาถัง

-

ในชวงแรกระบบจะปรับปริมาณนํ้าที่ใชในการชําระลางโดยอัตโนมัติ ปริมาณนํ้าจะยังไมคงที่
ระหวางการปรับ และจะเปนปกติเมื่อการปรับเสร็จสิ้น

-

นํ้ามันและคราบสกปรกอื่นๆ ที่ยากจะมองเห็นอาจติดอยูบนพื้นผิวโถสุขภัณฑ

27

ที่คลายคลึงกัน

●

➞ เมื่อไฟ LED แสดงการเปด/ปดบนหนาจอหลักติดสวางและนํ้าเต็มถัง ใหชําระลางอีกครั้ง

ปริมาณนํ้าชําระลาง
เปล่ยนแปลง
มสิ่งตกคางอยูบนผิว
โถสุขภัณฑ

●

●

➞ ทําความสะอาดดวยนํ้ายาลางหองนํ้าที่มีคาเปนกลาง (ไมมีฤทธิ์กัดกรอน)

ฝารองนั่งและฝาปิด (AUTO OPEN/CLOSE) (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)
ป หา

โปรดตรวจสอบ
●

“AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ) ตั้งคาไวที่ “OFF” (ปด) หรือไม

➞ ตั้งคาไปที่ “ON” (เปด)
●

เซ็นเซอรตรวจจับรางกายทํางานปกติหรือไม

➞ กําจัดสิ่งสกปรกตางๆ ออกจากเซ็นเซอรตรวจจับรางกาย
●

●

●

●

10
9
-

“AUTO OPEN DELAY” (การหนวงเวลาเปดอัตโนมัติ) ตั้งคาไวที่ “30s” (30 วินาที) หรือ “90s”
(90 วินาที) หรือไม

40

หลังสับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ ON ฝาสุขภัณฑจะยังไมเปดอัตโนมัติประมาณ 10 ถึง 60 วินาที

-

➞ เปดและปดดวยมือ
●

38

ใสที่ครอบฝาปดหรือฝารองนั่งไวหรือไม

➞ ถอดที่ครอบตางๆ ออก

อางอิง

ฝาสุขภัณฑ มเปดเอง
อัตโนมัติ

เมื่อตั้งคา “AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ) ไวที่ “ON” (เปด) ระบบจะยังไมทํางาน
หลังปดฝารองนั่งหรือฝาสุขภัณฑประมาณ 15 วินาที
เมื่อปดฝาสุขภัณฑดวยมือ
(ระบบจะนับและตั้งเวลาตั้งแตปดฝาจนถึงการเปดครั้งถัดไป เพื่อใหเปนมิตรกับผูใชงาน)
➞ ออกจากหองนํ้าแลวรอประมาณ 15 วินาทีแลวเดินไปที่โถอีกครั้งหรือเปดและปดฝาสุขภัณฑดวยมือ
เซ็นเซอรตรวจจับรางกายอาจทํางานไดยากเมื่ออุณหภูมิหองสูงกวา 30°C
➞ เปดและปดดวยมือ

หนา
อางอิง

9
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การแก ขป หา
ฝารองนั่งและฝาปิด (AUTO OPEN/CLOSE) (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)
ป หา

โปรดตรวจสอบ
●

“AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ) ตั้งคาไวที่ “OFF” (ปด) หรือไม

➞ ตั้งคาไปที่ “ON” (เปด)
●

ฝาสุขภัณฑ มปดเองอัตโนมัติ

●

●

เมื่อทานไมไดใชงานสุขภัณฑ หรือเมื่อทานนั่งหรือยืนหนาโถ 6 วินาทีหรือนอยกวา ฝารองนั่งและ
ฝาปดจะปดลงหลังจากนั้นประมาณ 5 นาที
หากฝาไมปดเองแมจะตั้งคา “AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ) ไวที่ “ON” (เปด)
แลวก็ตาม แสดงวาเซ็นเซอรตรวจจับรางกายอาจทํางานผิดพลาด
➞ หากมีวัตถุสะทอนแสง เชน กระจกหรือแกว อยูดานหนา ใหยายวัตถุนั้นๆ ออก หรือใชผามาน
หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อกันแสงสะทอน

หนา
อางอิง

38
9

เซ็นเซอรโดนแสงแดดโดยตรงหรือไม

➞ หามเซ็นเซอรโดนแสงแดดโดยตรง เพราะอาจทําใหการตรวจจับผิดพลาด

ฝาสุขภัณฑเปดเอง

●
●
●

●

ฝาสุขภัณฑปดเอง

ฝาสุขภัณฑและฝารองนั่ง
เปดพรอมกัน

●

●

ตั้งคา “SEAT/LID” (ฝารองนั่ง/ฝาปด) ไวที่ “เปดและปดฝารองนั่งและฝาปดอัตโนมัติ” หรือไม

การหยุดคาง (หรือปด)
ขณะกําลังเปด
●

●

มสามารถเปดหรือปด
ดวยรโมทคอนโทรล ด

“AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ) ตั้งคาไวที่ “ON” (เปด) หรือไม

“AUTO CLOSE DELAY” (การหนวงเวลาปดอัตโนมัติ) ตั้งคาไวที่ “25s” (25 วินาที) หรือไม
สวิตชฝารองนั่งจะไมทํางานจนกวาทานจะนั่งอยางเหมาะสม
➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง

●

9
40

14

เซ็นเซอรตรวจจับรางกายอาจทํางานไดยากเมื่ออุณหภูมิหองสูงกวา 30°C อยางเชน ในฤดูรอน

9

หากเปดอัตโนมัติ

หากการเปดอัตโนมัติไมทํางานดวยเชนกัน
ฝาสุขภัณฑอาจติดตั้งไมถูกวิธี
➞ ติดตั้งฝาปดใหถูกวิธี
การตรวจจับผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไดเมื่ออยูใตแสงไฟ


●

38
38

หากฝาปดหรือฝารองนั่งชนกับสิ่งกีดขวางเมื่อเปดครั้งแรก หลังสับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ ON
อาจทําใหฝาปดหรือฝารองนั่งหยุดคาง (หรือปด) กลางทางในการทํางานครั้งถัดไป
➞ ถอดปลั๊กออกเมื่อไมมีสิ่งกีดขวาง รอประมาณ 5 วินาทีแลวเสียบปลั๊กอีกครั้ง จากนั้นกดปุม
[SEAT OPEN/CLOSE] (เปด/ปดฝารองนั่ง) บนรีโมทคอนโทรล

➞ ตรวจสอบวา “รีโมทคอนโทรลใชงานไดหรือไม”
●

9

มีโถปสสาวะหรืออางลางมือติดตั้งอยูในหองนํ้าดวยหรือไม
➞ เซ็นเซอรอาจตรวจจับผูใชโถปสสาวะทําใหฝาสุขภัณฑเปดหรือปด
หากเปดประตูหองนํ้าทิ้งไว เซ็นเซอรอาจตรวจจับผูที่เดินผานหนาหองนํ้า
➞ ทานสามารถตั้งคาไปที่ “OFF” (ปด) ได

●

การตั้งเวลาเปดอัตโนมัติ
เปล่ยนแปลง ป

มีเครื่องทําความรอนอยูในระยะตรวจจับของเซ็นเซอรตรวจจับรางกายหรือไม

➞ หามวางเครื่องทําความรอนไวในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร

52
28

56
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ฝารองนั่งและฝาปิด
ป หา

หนา
อางอิง

โปรดตรวจสอบ
●

●

ตั้งคาอุณหภูมิฝารองนั่งไวที่ “OFF” หรือระดับตํ่าหรือไม

20

ระบบประหยัดพลังงานทํางานอยูหรือไม
หากไฟ LED ระบบประหยัดพลังงานสวางและไฟ LED แสดงการเปด/ปดบนหนาจอหลักดับ แสดงวา
ระบบประหยัดพลังงานเปดอยู
เมื่อทานนั่งลงบนฝารองนั่ง ตัวควบคุมอุณหภูมิจะเปดชั่วคราวและทําใหฝารองนั่งอุนในเวลาประมาณ
15 นาที
➞ ทานสามารถ “OFF” (ปด) การทํางานนี้หากระบบประหยัดพลังงาน “ON” (เปด)


ฝารองนั่งเยน

●

22
24

ทานนั่งเปนเวลานานหรือไม
20 นาที อุณหภูมิจะเริ่มลดลง เมื่อผานไป 1 ชม. ตัวควบคุมอุณหภูมิฝารองนั่งจะ
“OFF” (ปด)
➞ ลุกขึ้นแลวใชงานอีกครั้ง
ทานวางของทับบนฝารองนั่งหรือฝาปดหรือไม
➞ ยกของออกจากฝารองนั่งหรือฝาปด

-

สวิตชฝารองนั่งจะไมทํางานจนกวาทานจะนั่งอยางเหมาะสม

9

หลังจากนั่งไป

●

●

➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง
●

ใสที่ครอบฝาปดหรือฝารองนั่งไวหรือไม

9

➞ ถอดที่ครอบตางๆ ออก

ระบบประหยัดพลังงาน
ป หา

หนา
อางอิง

โปรดตรวจสอบ
●

ฟ LED
ระบบประหยัดพลังงาน มติด

ทานสับเบรกเกอรบนแผงจายไฟไปที่ OFF หรือไฟดับหรือไม
ไฟ LED ระบบประหยัดพลังงานบนหนาจอหลักอาจดับเมื่อไฟมา แมวาจะตั้งคาระบบประหยัด
พลังงานไวที่ “ON” (เปด) ก็ตาม
(ไฟจะติดภายใน 24 ชม. หลังตั้งคาใหม)



ระบบประหยัดพลังงาน
แบบตั้งเวลา มทํางาน

●

ระบบประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติ มทํางาน

●

-

“TIMER

ทานเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลหรือไม
ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา) อาจถูกยกเลิกเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
➞ ตั้งคาระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาอีกครั้งเมื่อตองการใชงาน

24

สาเหตุอาจเกิดจากระบบตองใชเวลาเรียนรูเงื่อนไขการใชงานหลายวันกอนเริ่มทํางาน การทํางานใช
พลังงานตํ่าอยูแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความถี่ในการใชงาน
➞ ตรวจสอบระบบประหยัดพลังงาน

22

ป หา

หนา
อางอิง

โปรดตรวจสอบ
●

“DEODORIZER” (ระบบกําจัดกลิ่น) ตั้งคาไวที่ “OFF” (ปด) หรือไม

42

➞ ตั้งคาไปที่ “ON” (เปด)

ระบบกําจัดกลิ่น มทํางาน

●

●

ดกลิ่น มพงประสงค
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ไมไดยินเสียงการทํางานในขณะใชงาน

-

➞ นั่งโดยใหหลังชิดติดกับฝารองนั่ง
●

หากทานไดยินเสียงการทํางานเมื่อนั่งลงบนฝารองนั่ง
➞ ทําความสะอาดตัวกรองระบบกําจัดกลิ่น
ทานใชผลิตภัณฑปรับอากาศหรือผลิตภัณฑระงับกลิ่นที่ซื้อมาเองหรือไม

การกระทําดังกลาวอาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบกําจัดกลิ่นของ

หรือเกิดกลิ่นไมพึงประสงคได
➞ ถอดผลิตภัณฑปรับอากาศหรือผลิตภัณฑระงับกลิ่นออก

อางอิง

ระบบกําจัดกลิ่น

27
Washlet ลดลง

-
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การแก ขป หา
อื่น
ป หา
นํ้ารั่วจากการตอทอประปา
จอแสดงผล
บนรโมทคอนโทรลดับ
ฝารองนั่ง มแนน

โปรดตรวจสอบ
●

หากน็อตหลวมใหขันน็อตใหแนนดวยอุปกรณ เชน ประแจเลื่อน

-

หนาจอจะหายไปเมื่อไมมีการกดปุมรีโมทคอนโทรลเปนเวลาอยางนอย 5 นาที

12

มีชองวางระหวางที่รองฝารองนั่งและโถเพื่อเปดใชงานสวิตชฝารองนั่ง เมื่อนั่งบนฝารองนั่ง
ฝารองนั่งจะยุบลงเล็กนอยเพื่อเปดใชงานสวิตชฝารองนั่ง

9

➞ หากนํ้ายังรั่วอยูใหปดวาลวนํ้าแลวซอมแซม

●

●

หนา
อางอิง

เมื่อนั่งบนฝารองนั่ง

มเสยงจากฝารองนั่ง

●

ทานรูสกวามลมในโถ
ขณะนั่งบนฝารองนั่ง

●

นํ้ากระเ นขณะใชงาน

●

ดยินเสยงสวบ ใตพื้น
ขณะทําความสะอาด

●

ดยินเสยงโครกคราก
เมื่อชําระลาง

➞ ทานสามารถตั้งคาไปที่ “OFF” (ปด) ได

ทานไดยินเสียงการทํางานเพื่อเตรียมพนละอองนํ้าหรือเสียงการพนละอองนํ้าในโถ

18
42

ระบบจะพนละอองนํ้าในโถเพื่อปองกันสิ่งสกปรกติดโถขณะใชงาน ทานจะรูสึกวามีลม
เมื่อมีการพนละอองนํ้า
➞ ทานสามารถตั้งคาไปที่ “OFF” (ปด) ได

18
42

นํ้าในโถที่ใชสําหรับปกปดกลิ่นจากการขับถายอาจกระเซ็นออกมา

-

ชําระลางอีกครั้งแลวตรวจหาเสียงที่มาจากทอนํ้าทิ้ง ใชอุปกรณเพื่อรักษาระดับนํ้าในโถสุขภัณฑ

-

เมื่อชําระลางโถสุขภัณฑที่มีสิ่งปฏิกูล เสียงที่ไดยินนั้นเกิดจากการดึงอากาศ สิ่งปฏิกูล และนํ้าลงไป
ในโถสุขภัณฑ

-

เปดวาลวนํ้าสุดหรือไม

13

ตัวกรองนํ้าหรือวาลวระบายตัวกรองนํ้าอุดตันหรือไม

30
32

➞ การเพิ่มชั้นกระดาษชําระบนผิวนํ้าสามารถชวยลดการกระเซ็นได

●

●

การเติมนํ้าในถังใชเวลานาน
●

➞ ทําความสะอาดตัวกรอง

ทอนํ้ามเสยงฟู หลังชําระลาง

●

แรงดันนํ้าอาจสูง

➞ หมุนวาลวนํ้าไปทางขวาเล็กนอยจนกระทั่งเสียงเงียบลง

-
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ขอมูลผลิตภัณฑ
รุน

โถสุขภัณฑ

CES9433A / CES9433PA
AC 220 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
267 - 312 วัตต
แบบถังเก็บ
1.2 ม.
IPX4

กระแสไฟ
กําลังไฟที่ใช
ชนิดเครื่องทํานํ้าอุน
ความยาวสายไฟ
ระดับการปองกันนํ้า
ปริมาณนํ้าที่ใช
ระบบจายนํ้า
ระบบชําระลาง
รูปทรงโถ
ระบบปองกันนํ้าเปนนํ้าแข็ง (โหมดไดนามิก) ปริมาณนํ้าชําระลาง (ไดนามิก)
ระบบทําความสะอาดดานหลัง
ปริมาณ
ระบบทําความสะอาดดานหลังแบบนุมนวล
ละอองน้ํา
ระบบทําความสะอาดดานหนา
อุณหภูมินํ้า
การทําความสะอาด ความจุถังเก็บนํ้า
ปริมาณไฟฟาสําหรับเครื่องทําความรอน
อุปกรณรักษาความปลอดภัย
ฟงกชัน
ที่เปาลมอุน

ระบบปรับอุณหภูมิ
ฝารองนั่ง

ระบบกําจัดกลิ่น
แรงดันน้ํา
อุณหูมิน้ํา
อุณหภูมิขณะทํางาน
ขนาด
น้ําหนัก

อุปกรณปองกันนํ้าไหลยอนกลับ
อุณหภูมิลมอุน*
ปริมาณอากาศ
ปริมาณไฟฟาสําหรับเครื่องทําความรอน
อุปกรณรักษาความปลอดภัย
อุณหภูมิพื้นผิว
ปริมาณไฟฟาสําหรับเครื่องทําความรอน
อุปกรณรักษาความปลอดภัย
กระบวนการที่ใช
ปริมาณอากาศ
การกินไฟ

เต็มที่ 4.5 ล., เบา 3.0 ล.
ระบบซอนถังเก็บนํ้า
ระบบชําระลางแบบพายุหมุน
อีลองเกต
45 ล./ชม.
ประมาณ 0.27 - 0.43 ล./นาที (แรงดันนํ้า 0.20 MPa)
ประมาณ 0.27 - 0.43 ล./นาที (แรงดันนํ้า 0.20 MPa)
ประมาณ 0.29 - 0.43 ล./นาที (แรงดันนํ้า 0.20 MPa)
ชวงอุณหภูมิที่สามารถปรับได: OFF, ประมาณ 30°C ถึง 40°C
0.64 ล.
195 - 232 วัตต
ฟวสวัดอุณหภูมิ, สวิตชตัดไฟเมื่อความรอนเกิน (แบบโลหะคูดีดกลับอัตโนมัติ),
สวิตชลูกลอย
Vacuum breaker
ชวงอุณหภูมิที่สามารถปรับได: OFF, ประมาณ 37°C ถึง 55°C
ประมาณ 0.29 ลบ.ม./นาที
185 - 220 วัตต
ฟวสวัดอุณหภูมิ
ชวงอุณหภูมิที่สามารถปรับได: OFF, ประมาณ 28°C ถึง 36°C
(ในโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ: ประมาณ 26°C)
45 - 54 วัตต
ฟวสวัดอุณหภูมิ
การกําจัดกลิ่นดวยออกซิเจน
ประมาณ 0.16 ลบ.ม./นาที
ประมาณ. 5.3 วัตต
แรงดันนํ้าตํ่าสุด: 0.05 MPa (ไดนามิก),
แรงดันนํ้าสูงสุด: 0.75 MPa (คงที่)
0°C ถึง 35°C
0°C ถึง 40°C
กวาง 391 มม.× ลึก 728 มม. × สูง 684 มม.
ประมาณ 48.7 กก.
(สวนบนหนักประมาณ 8.7 กก. โถสุขภัณฑหนักประมาณ 40.0 กก.)

* อุณหภูมิบริเวณทอลมอุนตรวจวัดโดย TOTO

อางอิง
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การรับประกัน
การรับประกัน 1 ป
1. TOTO รับประกันสินคาวาไมมีตําหนิจากการผลิต ภายใตการใชงานแบบปกติและใหบริการเปนระยะเวลาหนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ
การรับประกันนี้สงวนสิทธิ์ไวสําหรับผูซื้อเทานั้น
2. ขอกําหนดของ TOTO ตามเอกสารการรับประกันนี้สามารถซอมหรือเปลี่ยนสินคาหรือชิ้นสวนที่มีปญหา ตามการพิจารณาของ TOTO ทั้งนี้เพื่อใหผลิตภัณฑ
สามารถติดตั้งและใชงานไดตามคูมือผูใชฉบับนี้ TOTO สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบที่จําเปนตอการหาสาเหตุของความเสียหาย TOTO จะไมคิดคาใชจายใน
สวนของคาแรง หรือคาชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับการซอมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนภายใตการรับประกัน
TOTO มรับผิดชอบคาใชจายในการถอด คืน และ/หรือติดตั้งผลิตภัณฑ ํ้า
3. การรับประกันนี้ไมครอบคลุมในกรณีตอไปนี้:
ก) ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ไฟปา แผนดินไหว นํ้าทวม ฟาผา พายุฝนฟาคะนอง ฯลฯ
ข) ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสม การใชงานผิดวัตถุประสงค ความประมาทเลินเลอ หรือการบํารุงรักษาผิดวิธี
ค) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเปนผลมาจากการถอดชิ้นสวน การซอมที่ไมเหมาะสม หรือการดัดแปลงผลิตภัณฑ
ง) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเปนผลมาจากตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยูในระบบประปา
จ) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเปนผลมาจากคุณภาพของนํ้าในพื้นที่ที่ใชงาน
ฉ) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเปนผลมาจากการติดตั้งผิดวิธีหรือการติดตั้งในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมและ/หรือเปนอันตราย
ช) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเปนผลมาจากไฟกระชาก หรือฟาผา หรือการกระทําอื่นๆ ที่ไมใชความผิดของ TOTO หรือผลิตภัณฑไมสามารถ
ทนกับสภาพได
ซ) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเปนผลมาจากการชํารุดสึกหรอตามปกติ เชน ความเงาลดลง มีรอยขีดขวน สีซีดจางเนื่องจากใชงานมานาน
การทําความสะอาด หรือเงื่อนไขดานสภาพแวดลอม
4. เอกสารการรับประกันฉบับนี้ใหสิทธิตามกฎหมายแกผูบริโภค ทานอาจมีสิทธิอื่นๆ แตกตางกันไปในแตละประเทศ
5. การซอมสินคาภายใตเงื่อนไขการรับประกัน ทานตองนําผลิตภัณฑ หรือจัดสงผลิตภัณฑมาที่ศูนยบริการ TOTO พรอมกับเอกสารแจงปญหา หรือติดตอ
ตัวแทนจําหนาย หรือผูรับชวงใหบริการผลิตภัณฑของ TOTO หรือติดตอสํานักงานขายของ TOTO โดยตรง หากเปนเพราะขนาดของผลิตภัณฑหรือ
จุดตําหนิตามปกติ ทําใหไมสามารถสงผลิตภัณฑคืนให TOTO ได TOTO จะถือวาเอกสารแจงความเสียหายที่ไดรับเปนการจัดสงผลิตภัณฑ ในบางกรณี
TOTO อาจเปนผูเดินทางไปซอมผลิตภัณฑที่สถานที่ของผูซื้อหรือรับผิดชอบคาใชจายในการขนสงเพื่อนํากลับมาซอมที่ศูนยบริการ
คําเตือน! TOTO จะไมรับผิดชอบหรือมีสวนเกี่ยวของกับความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ ที่มีสาเหตุมาจากสารคลอรามีน
ที่ใชในการผลิตนํ้าประปาหรือสารทําความสะอาดที่ผสมคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรท)
หมายเหตุ: การใชคลอรีนที่มีความเขมขนสูง หรือผลิตภัณฑที่มีคลอรีนอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงกับผลิตภัณฑ อาจทําใหเกิดการรั่วซึมหรือ
ตัวผลิตภัณฑเสียหายอยางหนัก

เอกสารการรับประกันนี้เขียนขึ้นโดย TOTO การซอมหรือการเปลี่ยนชิ้นสวนที่กระทําภายใตการรับประกันเปนการแกไขปญหาแบบพิเศษ
ที่สงวนสิทธิ์เฉพาะผูซื้อสินคา TOTO จะไมรับผิดชอบความสูญเสียจากการใชงานผลิตภัณฑ หรือความเสียหายเล็กๆ นอยๆ ความเสียหาย
เฉพาะ ความเสียหายที่ตามมา หรือคาใชจายที่เกิดจากผูซื้อเอง คาแรง คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งหรือการถอด คาใชจายในการ
ซอมโดยผูอื่น หรือคาใชจายอื่นๆ ที่ไมไดกลาวไวขางตน นอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช การรับประกันโดยปริยายรวมถึง
ความสามารถในเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมในการใชงาน จะถูกจํากัดดวยระยะเวลาของการรับประกัน ในบางประเทศอาจไมยอมรับ
ขอจํากัดเรื่องระยะเวลาการรับประกันโดยปริยาย หรือขอยกเวน หรือขอจํากัดของความเสียหายเล็กๆ นอยๆ หรือความเสียหายที่เกิดตามมา
ขอจํากัดและขอยกเวนขางตนจึงไมอาจนํามาใชได
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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.

TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.

Manila Representative Office. Unit 1010, 10th Floor Rufino Building, Ayala Avenue cor.V.A.

TOTO (THAILAND)
CO., LTD

บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จํากัด
598 อาคาร คิวเฮาส เพลินจิต ชั้น G ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66-2-650-9925 แฟกซ : +66-2-650-9923

Phone : +971-4-886-5983 Fax : +971-4-886-5986 http://asia.toto.com/
Rufina Street, Makati City,1226 Philippines.
Phone : +63-2-887-6643 Fax : +63-2-887-4084 http://asia.toto.com/

สํานักงานใหญ
77 หมู 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรม HSIL
ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร : +66-36-382-750 http://www.toto.co.th
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 http://asia.toto.com/

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/

TOTO (H.K.)LTD.

RM.1101, 11/F No.3 Lockhart Rd. Wanchai, Hong Kong
Phone : 852-2861-3177 / Fax : 852-2861-3563

●

เราขอแนะนําใหทานกรอกขอมูลตอไปนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
วันที่ซื้อ :

ชื่อรานคา :

วันที่ : ปี เดือน วัน
โทร : (
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