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-For details, please refer to Installation and Care Guide
 Quick Guide for Remote Control

Manual flush key
The toilet will be flushed when 
this key is pressed.

   

Preset key
Store or use previous stored settings.
(See Installation and Care Guide, page 35)

Wake up key 
Press this key if the LCD panel has no 
display or the touch screen is non-responsive.

Open seat cover/close seat key
Press this key to open seat cover or close seat.

Seat cover close key
Press this key to close both the seat and seat cover.
*For language switch option, press and hold the seat 
cover close key      for more than 2 seconds.

“Stop” key
Press this key to stop front/rear wash 
and dryer functions.

“Front” wash key   
Press this key to start front wash 
function, which will stop after 5
minutes or when the “Stop” key 
is pressed.
 (See Installation and Care Guide,
page 28)

“Rear” wash key
Press this key to start rear wash function, which will 
stop after 5 minutes or when the “Stop” key is 
pressed.
(See Installation and Care Guide, page 28)

Selection keys
To adjust water temperature/ 
pressure, position or dryer 
temperature under front/rear 
wash or dryer mode, or to 
select options and set 
parameters when setting 
menus.

“Menu” key
Press this key to enter into menu 
setting function, by which we can 
change settings such as seat 
temperature, power save, 
night light, auto-open seat, auto flush, 
language and clock.
(See Installation and Care Guide, 
page 30)

 

“Pulsate” key
Press this key to start pulsate 
function as front/rear wash function 
is activated. Press this key again to 
stop this function.
(See Installation and Care Guide, page 29)

 

“Dryer” key
Press this key to start dryer function, which will stop 
after 4 minutes or when the “Stop” key is pressed.
(See Installation and Care Guide, page 29)

“Oscillate” key
Press this key to start oscillate spray function as front/ 
rear wash function is activated. Press the key again to 
stop this function.
(See Installation and Care Guide, page 29)

“Deodorizer” key 
Press this key to start/ stop the deodorizer function.
(See Installation and Care Guide, page 29)

Time display
If it displays as “--:--“, the time 
has not been set. Please set it.
(See Installation and 
Care Guide, page 32)

Infrared sending display    
This icon will flash 2 times 
when sending infrared signals.

Battery low display  
When this icon appears, please replace remote control batteries 
immediately  (See Installation and Care Guide, page 37)

Preset    
This icon appears when using preset parameters.
 (See Installation and Care Guide, page 35)

Power save   
This icon appears under power save mode.
(See Installation and Care Guide, page 31)

Auto flush
This icon appears under auto flush mode. 
(See Installation and Care Guide, page 33)

Auto open/close seat
This icon appears under auto open/close mode. 
(See Installation and Care Guide, page 33)

Position 
To display current parameters for 
position of the bidet wand.

Selection box   
Under front wash, rear 
wash and dryer mode, 
these arrows         can be used 
to adjust selected parameters.
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Temperature   
To display current water, dryer 
and seat temperature  

Pressure
To display water flow pressure 
under washing mode 

Front wash function
Press the “Front” wash key to activate this function. Water temperature/pressure and position can be adjusted with selection keys.

Rear wash function
Press the “Rear” wash key to activate this function. Water temperature/pressure and position can be adjusted with selection keys.

Dryer function
Press the “Dryer” key to activate this function. Air temperature can be adjusted with selection keys.
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Seat/seat cover opening key
Press this key to open the seat and seat cover.

Q: After several minutes of usage, there is no display on the remote control and all the keys on the panel are non-responsive. Why?
A: If no other keys are pressed within 3 minutes of usage (6 minutes under wash mode and 5 minutes under dryer mode), the control 
     will enter into power save mode and it can be reactivated by pressing the “Wake up” key.
Q: The correct key has been pressed and there is a corresponding display on the remote control but the bidet is non-responsive. Why?
A: Ensure that the bidet has been supplied with electricity and is powered on.
Q: Front wash, rear wash, dryer or deodorizer key has been pressed with display on the remote control and the bidet has sound but with 
    no corresponding reaction. Why?
A: Check that the user has sat on the seat as these functions will not be activated if there is no user on the seat.
Q: A key has been pressed on the panel, however, the display is non-responsive and only the backlight is lit. Why?
A: To avoid accidental operation, pressing any function key will only light up the backlight when the remote control is on power save 
 mode. Press any function key again to activate the relevant functions.
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ลูกคาสัมพันธ (Call Center) โทร. 0 2204 6222

กลองแสดงหัวขอคำสั่ง
เมื่ออยูในระบบกานฉีดชำระดานหนา, 
กานฉีดชำระดานหลัง หรือระบบ
เปาแหง และใชลูกศร           
เพื่อปรับคาระดับตางๆ

โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา

ปุมคำสั่งชำระลาง
แบบแมนนวล
กดปุมนี้ สุขภัณฑจะทำการชำระลาง

ปุมคำสั่งเปดฝารองนั่ง/ที่รองนั่ง
กดปุมนี้ เพื่อเปดฝารองนั่งและที่รองนั่ง

ปุมคำสั่งเปด/ปดเฉพาะฝารองนั่ง
กดปุมนี้ เพื่อเปดหรือปดเฉพาะฝารองนั่ง

ปุมคำสั่งปดฝารองนั่งและที่รองนั่ง
กดปุมนี้ เพื่อปดฝารองนั่งและที่รองนั่งพรอมกัน
*สำหรับเปลี่ยนภาษา กดปุม       คางไวอยางนอย 2 วินาที

ปุมคำสั่งปลุกการทำงาน
กดปุมนี้ หากจอหนาปด LCD ไมแสดงผล หรือหนาจอสัมผัสไมทำงาน

ปุมคำสั่ง “หยุด”
กดปุมนี้ เพื่อหยุดการทำงานของกานฉีด
ชำระลางดานหนา/ดานหลัง 
และระบบเปาแหง

ปุมคำสั่งเลือกการทำงาน
เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ, ความแรงน้ำ, 
ตำแหนงกานฉีดชำระดานหนา/ดานหลัง 
หรืออุณหภูมิลมของระบบเปาแหง  
หรือเพื่อเลือกคาในการตั้งคาเมนูตางๆ

แสดงเวลา
หากจอหนาปดแสดงผล “ --:-- ” แสดงวา 
ยังไมทำการตั้งเวลา โปรดทำการตั้งเวลา
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและ
การดูแลรักษา, หนา 77)

แสดงอุณหภูมิ
แสดงอุณหภูมิน้ำที่ใช, อุณหภูมิลมเปาแหง
และอุณหภูมิที่รองนั่ง

สัญลักษณแสดง
การสงสัญญาณอินฟราเรด
สัญลักษณนี้กะพริบสองครั้ง
เมื่อมีการสงสัญญาณอินฟราเรด

สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่ออน
เมื่อสัญลักษณนี้ปรากฎ แสดงวา แบตเตอรี่ออน ใหทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 82)

สัญลักษณแสดงการตั้งคาสวนบุคคล
สัญลักษณนี้จะปรากฎ เมื่อมีการเลือกใชคาสวนบุคคลที่บันทึกไว
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 80)
สัญลักษณแสดงระบบประหยัดพลังงาน
สัญลักษณนี้จะปรากฎ เมื่ออยูในระบบประหยัดพลังงาน
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 76)
สัญลักษณแสดงการชำระลางอัตโนมัติ
สัญลักษณนี้จะปรากฎ เมื่ออยูในระบบการชำระลางอัตโนมัติ
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 78)

สัญลักษณแสดงการเปด/ปดฝารองนั่งอัตโนมัติ
สัญลักษณจะปรากฎ เมื่ออยูในระบบการเปด/ปดฝารองนั่งอัตโนมัติ
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 78)

แสดงความแรงของน้ำ
แสดงความแรงน้ำของกานฉีดชำระ

การใชงานกานฉีดชำระดานหนา
กดปุมคำสั่ง “กานฉีดชำระดานหนา” เพื่อใหกานฉีดชำระดานหนาทำงาน และใชปุมคำสั่งเลือกการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ ความแรงน้ำ และตำแหนงกานฉีดชำระ

การใชงานกานฉีดชำระดานหลัง
กดปุมคำสั่ง “กานฉีดชำระดานหลัง” เพื่อใหกานฉีดชำระดานหลังทำงาน และใชปุมคำสั่งเลือกการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ ความแรงน้ำ และตำแหนงกานฉีดชำระ

การใชงานระบบเปาแหง
กดปุมคำสั่ง “ระบบเปาแหง” เพื่อใหระบบเปาแหงทำงาน และใชปุมคำสั่งเลือกการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิลมเปาแหง

แสดงตำแหนง
แสดงตำแหนงกานฉีดชำระ

ปุมคำสั่ง “เมนู”
กดปุมนี้ เพื่อเขาสูการตั้งคาระบบตางๆ
เชน อุณหภูมิที่รองนั่ง, ระบบประหยัดพลังงาน, 
ไฟกลางคืน, เปด/ปดฝารองนั่งอัตโนมัติ, 
การชำระลางอัตโนมัติ, การตั้งนาิกา 
และเลือกภาษา
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและ
การดูแลรักษา, หนา 75)

ปุมคำสั่งตั้งคาสวนบุคคล
กดปุมนี้ เพื่อตั้งคาสวนบุคคลหรือเพื่อเลือกใชคาสวนบุคล
ที่ถูกบันทึกคาไวแลว
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 80)

ปุมคำสั่ง “กานฉีดชำระดานหลัง”
กดปุมนี้ เพื่อสั่งการทำงานกานฉีดชำระดานหลัง ระบบจะ
หยุดอัตโนมัติภายใน 5 นาที หรือเมื่อกดปุมคำสั่ง “หยุด”
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 73)

ปุมคำสั่ง “ฉีดพนหนา-หลัง”
กดปุมนี้ เพื่อสั่งการทำงานฉีดพนหนา-หลัง
ในขณะที่กานฉีดชำระดานหนา/ดานหลังกำลังทำงาน
ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อกดปุมนี้ซ้ำอีกครั้ง
(รายละเอียดตามคูมือการดูแลรักษา, หนา 74)

ปุมคำสั่ง “ฉีดพนเปนจังหวะ”
กดปุมนี้ เพื่อสั่งการทำงานฉีดพนเปนจังหวะ
ในขณะที่กานฉีดชำระดานหนา/ดานหลัง
กำลังทำงาน ระบบจะหยุดการทำงาน
เมื่อกดปุมนี้ซ้ำอีกครั้ง
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและ
การดูแลรักษา, หนา 74)

ปุมคำสั่ง “ระบบเปาแหง”
กดปุมนี้ เพื่อสั่งการทำงานระบบเปาแหง ระบบจะ
หยุดอัตโนมัติภายใน 4 นาที หรือกดปุมคำสั่ง “หยุด”
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หนา 74)

ปุมคำสั่ง “ระบบดับกลิ่น”
กดปุมนี้ เพื่อเปดหรือปดการทำงานระบบดับกลิ่น
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและการดูแลรักษา, 
หนา 75)

ปุมคำสั่ง“กานฉีดชำระดานหนา”
กดปุมนี้ เพื่อสั่งการทำงานกานฉีดชำระ
ดานหนา ระบบจะหยุดอัตโนมัติภายใน 
5 นาที หรือเมื่อกดปุมคำสั่ง “หยุด”
(รายละเอียดตามคูมือการติดตั้งและ
การดูแลรักษา, หนา 73)

วิธีการใชรีโมทคอนโทรลฉบับยอ

ถาม: เมื่อใชรีโมทคอนโทรล แตจอหนาปด LCD ไมแสดงผล และไมมีการตอบสนองเมื่อกดปุมคำสั่ง สาเหตุเกิดจากอะไร?
ตอบ: เมื่อไมมีการกดปุมใดๆภายใน 3 นาทีระหวางการทำงาน (6 นาที หลังจากใชระบบฉีดชำระ, และ 5 นาที หลังจากใชระบบเปาแหง) รีโมทคอนโทรลจะเขาสูระบบ
 ประหยัดพลังงาน และจะทำงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อกดปุมคำสั่ง “ปลุกการทำงาน”
ถาม: เมื่อกดปุมบนรีโมทคอนโทรล จอหนาปด LCD แสดงผล แตระบบฝารองนั่งไมทำงาน สาเหตุเกิดจากอะไร?
ตอบ: ใหมั่นใจวา สุขภัณฑไดเชื่อมตอกับระบบไฟฟา และสวิตซอยูในตำแหนงเปด 
ถาม: เมื่อกดปุมคำสั่งกานฉีดชำระดานหนา, กานฉีดชำระดานหลัง, ระบบเปาแหง หรือระบบดับกลิ่น จอหนาปดแสดงผลถูกตอง และฝารองนั่งมีเสียงสัญญาณ แต
 สุขภัณฑไมตอบสนองการทำงาน สาเหตุเกิดจากอะไร?
ตอบ:  ใหตรวจสอบวา ผูใชงานนั่งอยูบนที่รองนั่ง ระบบจะไมทำงานหากไมมีผูใชงานนั่งอยูบนที่รองนั่ง
ถาม: เมื่อกดปุมบนรีโมทคอนโทรล แตจอหนาปด LCD มีเพียงแสงไฟจากจอหนัาปดเทานั้น สาเหตุเกิดจากอะไร?
ตอบ: เพื่อปองกันการทำงานโดยบังเอิญ หากรีโมทคอนโทรลอยูในระบบประหยัดพลังงาน การกดปุมคำสั่งใดๆ จอหนาปดจะมีแสงไฟสวางเทานั้น ใหกดปุมคำสั่ง 
 “ปลุกการทำงาน” หรือกดปุมคำสั่งอีกครั้ง เพื่อใหคำสั่งที่กดเริ่มทำงาน


