
 

 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VÒI 

CẢM ỨNG 

 

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thiết bị vệ sinh Clara. Quý khách vui 

lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt: 

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

 

Tên chi tiết Chất liệu Số lượng 

Vòi cảm ứng Đồng 1 chiếc 

Dây cấp vòi Bện sợi inox 1 chiếc 

Bộ cảm biến  hồng ngoại 1 bộ 

 

Loại  Vòi chậu đơn 1 lỗ 

Chế độ nước Lạnh 

AC 220V 50/60Hz 

DC 6V (1.5V*4) 

Áp lực nước 0.1-0.6Mpa 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT                                                   
 

Bước 1: Lắp thân vòi lên lavabo        

Bước 2: Lắp gioăng cao su, ốc định vị thân vòi 

vào lavabo. 

Bước 3: Gắn cố định hộp điều khiển lên tường. 

Bước 4: Lắp ống cấp từ nguồn nước đến van 

điện từ trong hộp điều khiển. 

Lưu ý: Nếu áp lực nguồn nước quá lớn, hãy lắp 

thêm van điều áp vào nguồn nước cấp. 

Bước 5: Lắp ống cấp từ van điện từ (hộp điều 

khiển) đến thân vòi và kết nối dây tín hiệu. 

Bước 6: Lắp pin vào hộp pin 

 

             

 

  



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

1.Tránh sử dụng thiết bị khi điện áp cao hơn điện áp quy định trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị. 

2. Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị. 

3.Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, hóa chất ăn mòn để vệ sinh thiết bị. 

4. Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao. 

5. Không tháo mở thiết bị khi không cần thiết. 

6.Khi bạn đưa tay vào vùng cảm ứng, thiết bị sẽ tự động xả nước. Khi bạn đưa tay ra khỏi vùng cảm ứng, sau 1 

giây thiết bị sẽ tự ngắt nước 

Nếu bạn để tay liên tục trong vùng cảm ứng quá 60 giây, thiết bị sẽ tự động ngắt nước. Để tiếp tục sử dụng, bạn 

hãy đưa tay ra khỏi vùng cảm ứng, sau đó đưa tay lại để xác nhận. 

Khuyến cáo: Chỉ nên sử dụng các loại pin chính hãng sau: Energizer, Duracell, Panasonic hoặc Eveready. Việc 

sử dụng loại pin kém chất lượng có thể làm giảm thời gian hoạt động và làm hỏng thiết bị. Chúng tôi không chịu 

trách nhiệm trong trường hợp sử dụng pin kém chất lượng làm hư hỏng thiết bị 
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Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

Vòi xả nước yếu 

và liên tục không 

ngắt 

 

Biểu hiện trạng thái hết 

pin 

 

Thay pin mới. 

Đèn tín hiệu chớp 

liên tục 

  

Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

Vòi xả nước yếu 

và liên tục không 

ngắt 

 

Biểu hiện trạng thái hết 

pin 

 

Thay pin mới. 


