
Guide on Usage of Remote Controller
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A - Start
	 ¨ Press this key to turn on the remote control. Press it again to switch on/off after start.
  If the toilet is not connected after start, the icon in the third row will flicker. Connecting it successfully  
  will stop it from flickering and enter into serviceable condition.
B	 -	 Cover: Open/close	cover
	 ¨ Under non-seating status, press this key to open/close the cover. 
C	 -	 Seat: Open/close	seat
	 ¨ Under non-seating status, press this key to open/close the seat. 
D	-	 Flush-eco
	 ¨ Press this key to flush the toilet with a small volume of water. 
E	 -	 Flush-full
	 ¨ Press this key to flush the toilet with a small large volume of water. 
F	 -	 Seat	temp
	 ¨ Press this key to adjust the desired seat temp. Adjust to 5 blue points, and the heating function for the  
  seat will be turned off.
G	-	 Front
	 ¨ After seating, press this key to enter Front mode. After 5 minutes or so, the flush stops automatically  
  or press the stop key to turn it off immediately.
H	-	 Stop
	 ¨ Press this key to stop the mode of Front, Rear, Dryer and Deodorization, Manual Cleaning Effuser or UV.
	 ¨ Pressing this key for a long time will turn off the remote control.
I - Rear
	 ¨ After sitting, press this key to enter Rear mode. After 5 minutes or so, the flush stops automatically or press  
  the stop key to turn it off immediately.
J	 -	 Water	temp
	 ¨ Under Front or Rear mode, press this key to adjust gears of water temp. 
K	-	 Massage
	 ¨ Under Front or Rear mode, press this key to enter the mode of mobile flushing. Press it again to enter  
  the mode of impulse flushing. Press it at a third time, and the mode of mobile/impulse flushing will be activated  
  at the same time. Press it at a fourth time to exit (When corresponding functions are activated, the light  
  at the left side of icon will turn on).
L	 -	 Spiral
	 ¨ During the operation under Rear mode, press this key to flush water in a spiral shape. The icon of Spiral  
  mode flickers. Press it again to exit (or press “Stop” to turn it off). The icon of Spiral mode will then stop flickering.

WARNING: Risk	of	property	damage. Take down the remote control from charger before pressing Start 
key to prevent risk of falling.
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Poweroff Function

Low Voltage Alarm

Matching

Communication Between Remote Control And Main Unit

CAUTION: Risk	of	property	damage. Please charge in time when the voltage alarm is activated.

CAUTION: Risk	of	property	damage. Matching can be done only under non-seating status.

When the  button flickers, it indicates that the built-in battery in the remote control is used up. Put the 
controller on the base to charge its battery.

¨ When the cover is powered on normally, press the Start key at the top of the remote control. When the icon of  
the lowest row flickers for a long time, it means the remote control needs to be matched with the main unit.

¨ Long press the Dryer key. When the icon at the lowest row flickers, start the operation at the main unit end.

¨ Meanwhile long press the  key and  key at side keyboard. Do not release the key until hearing a short ring.
¨ Once the icon at the lowest row of remote control stops flickering, it means it has been matched successfully.

¨ If the remote control is moved away from the sensing area, the icon at the bottom row of remote control will 
flicker automatically (indicating a searching the signal for the main unit). After getting back nearby the main 
unit, the signal will be connected automatically if the main unit is under normal power condition. Then the 
icon will stop flickering once it is connected successfully.

¨ Long press the  key at any time, the remote controller will enter Power off mode.

M	-	 Wand: Effuser	movement
	 ¨ Under Front or Rear mode, press this key to adjust moving position of effuser. 
N	-	 Dryer
	 ¨ After sitting, press it once to turn on the dryer function. Press it again to adjust dryer gears. After 4 minutes  
  or so, it stops automatically or press the Stop key to turn it off immediately.
O	-	 Clean: UV	sterilization	(UV	light)
	 ¨ Under non-seating status , short press this key to enter UV sterilization function. And the icon will flicker. 
P		-	 Pressure
	 ¨ Under Front or Rear mode, press this key to adjust gears of water pressure.

Guide on Usage of Remote Controller (Cont.)
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Keep pressing the  key until a short beep is heard, and release the key only after the night lamp flickers for 
three times. Then change the setting of B/C/E/F/M/O by the following requirements.
B - Cover: Sensing	distance	setting
	 ¨ Long press the key to set up the sensing distance for auto cover-turning:
  1.  Quick flashing of night light for one time means short-distance (short beep)
  2.  Quick flashing of night light for twice means mid-distance (short beep).
  3.  Quick flashing of night light for three times means long-distance (short beep).
  4.  If the nigh light flickers slowly, turn off the auto cover-turning function (long beep).
C	 -	 Seat: Deodorization	function	setting
	 ¨ Long press this key to turn on/off the deodorization function.
  1.  Quick flashing of night light once to activate the deodorization function (short beep).
  2.  Slow flashing of night light once to deactivate the deodorization function (long beep).
E	 -	 Flush-full: Automatic	flushing	setting
	 ¨ Long press this key to turn off the function of automatic flushing. Long press it again to restore automatic  
  flushing.
  1.  Quick flashing of night light once to activate automatic flushing function (short beep).
  2.  Slow flashing of night light once to deactivate automatic flushing function (long beep).
F	 -	 Seat	temp: Energy	saving	setting
	 ¨ Long press the key of Seat Temp to activate the function oft energy saving. Long press it again to deactivate this function.
  1.  Quick flashing of night light once to activate energy saving function (short beep).
  2.  Slow flashing of night light once to deactivate energy saving function (long beep).
M		-Wand: Effuser	cleaning	settings
	 ¨ Under non-seating status, long press this key to activate the function of manual cleaning. The nozzle can be  
  cleaned manually. Long press it again or press Stop key to deactivate this function.
When the setting of B/C/E/F/O is not modified for a certain period, repeat the process that is to keep pressing the 

 key until a short beep is heard and release the key only after the night lamp flickers for three times before the
next change of setting.
O	-	 Clean: Setting	of	UV	automatic	sterilization
	 ¨ Long press to set up the on/off status of automatic UV sterilization.
  1.  Quick flashing of night light once to activate the function of automatic UV sterilization (short beep).
  2.  Slow flashing of night light once to deactivate the function of automatic UV sterilization (long beep).

Guide on Setting of the Remote Control
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Usage and Replacement of Battery for Remote Controller

Others

¨ Charging block of remote controller uses 4 #5 alkaline batteries.
¨ When battery is low, the charging block will flicker in red lamp, hinting 

the user that batteries are to be replaced.

¨ The positive and negative polarities of battery must be consistent with 
the mark of remote controller.

¨ New and old batteries shall not be mixed. 
¨ Please use alkaline battery.

□ Do not put the remote control at a place where it may be sprayed by liquid, or immersed in liquid.
□ Do not place it near hand dryer, hair dryer and small size home appliances, to avoid disturbance of normal 

usage of the remote control.
□ Do not apply external force to the key zone of remote controller frequently or fiercely.
□ After usage of remote control, put it back into the holder mounted on wall.
□ Prevent dropping the remote control during usage.
□ Anti-theft function: remote controller can be locked and fixed to the base via screws. Refer to the installation 

instructions for detailed methods.

Red Lamp Flicker

CAUTION: Risk	of	property	damage.
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ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนรโีมทคอนโทรล

A – เริม่ต้น (Start)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พ่ือเปิดใช้งำนรีโมทคอนโทรล	กดอีกครัง้เพ่ือเปิดหรือปิดหลงัเร่ิมกำรท�ำงำน
	 	 หำกไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัโถสขุภณัฑ์หลงัจำกเร่ิมท�ำงำนแล้ว	ไอคอนแถวท่ีสำมจะกะพริบ	และจะหยดุกะพริบ	เม่ือกำรเช่ือมตอ่ส�ำเร็จ	
	 	 และเข้ำสูส่ภำพพร้อมใช้งำน
B – เปิด/ปิดฝำรองน่ัง (Cover)
	 ¨	กดค�ำสัง่เปิด/ปิดฝำรองนัง่	เม่ือไมมี่กำรใช้งำนท่ีรองนัง่	
C – เปิด/ปิดท่ีรองน่ัง (Seat)
	 ¨	กดค�ำสัง่เปิด/ปิดท่ีรองนัง่	เม่ือไมมี่กำรใช้งำนท่ีรองนัง่
D – ช�ำระล้ำงแบบประหยัด (Flush-eco)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พ่ือใช้ปริมำตรน�ำ้น้อยในกำรช�ำระล้ำงโถสขุภณัฑ์
E – ช�ำระล้ำงแบบปกต ิ(Flush-full)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พ่ือใช้ปริมำตรน�ำ้ปกตใินกำรช�ำระล้ำงโถสขุภณัฑ์
F  – อุณหภมูท่ีิรองน่ัง (Seat temp)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พ่ือปรับอณุหภมิูท่ีรองนัง่ตำมต้องกำร	สำมำรถปรับอณุหภมิูได้	5	ระดบั	โดยหน้ำจอจะแสดงไฟสฟ้ีำ	5	จดุ	เม่ือกดปรับ	
	 	 ระดบัให้ไฟหำยไปจะเป็นกำรปิดฟังก์ชัน่
G – ช�ำระส่วนหน้ำ (Front)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้ม่ือนัง่บนท่ีรองนัง่เพ่ือเข้ำโหมดช�ำระสว่นหน้ำ	เม่ือฟังก์ชัน่ท�ำงำนตอ่เน่ืองเป็นเวลำ	5	นำทีกำรช�ำระจะหยดุท�ำงำน	
	 	 อตัโนมตั	ิหรือกดค�ำสัง่หยดุกำรท�ำงำนเพ่ือปิดกำรท�ำงำนทนัที
H – หยดุกำรท�ำงำน (Stop)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พ่ือหยดุกำรท�ำงำนของโหมดช�ำระสว่นหน้ำ,	 ช�ำระสว่นหลงั,	 ระบบเป่ำแห้งและระบบดบักลิน่,	 กำรท�ำควำมสะอำด 
	 	 ก้ำนฉีดช�ำระแบบแมนนวล	หรือระบบท�ำควำมสะอำดด้วยแสงยวีู
	 ¨	กดค้ำงค�ำสัง่นีจ้ะเป็นค�ำสัง่ปิดกำรใช้รีโมทคอนโทรล
I  – ช�ำระส่วนหลงั (Rear)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้ม่ือนัง่บนท่ีรองนัง่เพ่ือเข้ำโหมดช�ำระสว่นหลงั	เม่ือฟังก์ชัน่ท�ำงำนตอ่เน่ืองเป็นเวลำ	5	นำที	กำรช�ำระสว่นหลงัจะหยดุ	
	 	 ท�ำงำนอตัโนมตั	ิหรือกดค�ำสัง่หยดุกำรท�ำงำนเพ่ือปิดกำรท�ำงำนทนัที
J – อณุหภมิูน�ำ้ (Water temp)
	 ¨	ภำยใต้กำรท�ำงำนค�ำสัง่โหมดช�ำระสว่นหน้ำหรือช�ำระสว่นหลงั	ใช้ค�ำสัง่นีเ้พ่ือปรับอณุหภมิูน�ำ้

ค�ำเตอืน: ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์เสยีหำย น�ำรีโมทคอนโทรลออกจำกแทน่ชำร์จก่อนกดค�ำสัง่เร่ิมต้น	 (Start)	 เพ่ือ 
ป้องกนักำรตกหลน่
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ฟังก์ชัน่ปิดกำรใช้งำน

ข้อควรระวัง: ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหำย โปรดชำร์จรีโมทคอนโทรลทนัทีเม่ือมีกำรเตือนก�ำลงัไฟออ่น

ข้อส�ำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัย (ต่อ)

กำรเตือนก�ำลังไฟฟ้ำอ่อน

กำรจับคู่

กำรสือ่สำรระหว่ำงรโีมทคอนโทรลกับโถสขุภณัฑ์

K – กำรนวดด้วยสำยน�ำ้ (Massage)
	 ¨ ภำยใต้กำรท�ำงำนค�ำสัง่โหมดช�ำระสว่นหน้ำหรือช�ำระสว่นหลงั	ใช้ค�ำสัง่นีเ้พ่ือเข้ำสูโ่หมดกำรช�ำระแบบเคลื่อนท่ี		(mobile	flushing)		
  กดอีกครัง้เพ่ือเข้ำสูโ่หมดช�ำระแบบเป็นจงัหวะ	(impulse	flushing)	เม่ือกดครัง้ท่ีสำม	โหมดกำรท�ำงำนช�ำระแบบเคลื่อนท่ีและ	
	 	 แบบเป็นจงัหวะ	(mobile/impulse	flushing)	จะท�ำงำนร่วมกนั	(เม่ือฟังก์ชัน่ท�ำงำนร่วมกนั	ไฟทำงด้ำนซ้ำยของไอคอนจะเปิด)		
	 	 กดครัง้ท่ีสี่เพ่ือออกจำกค�ำสัง่	
L – สำยน�ำ้แบบเกลยีว (Spiral)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พ่ือปรับรูปแบบสำยน�ำ้ในระหวำ่งกำรท�ำงำนของโหมดช�ำระสว่นหลงั	ไอคอนสำยน�ำ้แบบเกลยีวจะกะพริบ	กดอีกครัง้	
	 เพ่ือออกจำกค�ำสัง่	(หรือกด	“หยดุกำรท�ำงำน”	เพ่ือปิดค�ำสัง่)	ไอคอนสำยน�ำ้แบบเกลยีวจะหยดุกะพริบเม่ือไมมี่กำรใช้งำน
M – ขยบัก้ำนฉีดช�ำระ (Wand)
	 ¨	ภำยใต้กำรใช้งำนค�ำสัง่โหมดช�ำระสว่นหน้ำหรือช�ำระสว่นหลงั	ใช้ค�ำสัง่นีเ้พ่ือปรับต�ำแหนง่กำรเคลือ่นไหวของก้ำนฉีดช�ำระ
N – ระบบเป่ำแห้ง (Dryer)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พียงครัง้เดียวเพ่ือเปิดฟังก์ชัน่ระบบเป่ำแห้งเม่ือนัง่บนท่ีรองนัง่	กดอีกครัง้เพ่ือปรับระดบัเป่ำลม	เม่ือฟังก์ชัน่ท�ำงำนตอ่	
	 	 เน่ือง	เป็นเวลำประมำณ	4	นำที	ฟังก์ชัน่จะหยดุท�ำงำนอตัโนมตั	ิหรือกดค�ำสัง่หยดุกำรท�ำงำนเพ่ือปิดทนัที
O – ระบบฆ่ำเชือ้ด้วยแสง UV (Clean)
	 ¨	กดค�ำสัง่นีเ้พ่ือเข้ำสูร่ะบบฆำ่เชือ้ด้วยแสง	UV	อตัโนมตั	ิเม่ือไมมี่กำรใช้งำนท่ีรองนัง่	ไอคอนจะกะพริบเม่ือฟังก์ชัน่ท�ำงำน
P – แรงดนัน�ำ้ (Pressure)
	 ¨	ภำยใต้กำรใช้งำนค�ำสัง่โหมดช�ำระสว่นหน้ำหรือช�ำระสว่นหลงั	ใช้ค�ำสัง่นีเ้พ่ือปรับแรงดนัน�ำ้

¨	 เม่ือฝำรองนัง่เปิดใช้งำนปกต	ิกดค�ำสัง่เร่ิมต้นท่ีอยูด้่ำนบนของรีโมทคอนโทรลค้ำงเอำไว้เพ่ือเปิดใช้งำนรีโมทคอนโทรล	เม่ือไอคอน
แถวลำ่งสดุ	กะพริบหมำยถงึรีโมทคอนโทรลยงัไมไ่ด้จบัคูก่บัโถสขุภณัฑ์

¨	 กดค้ำงท่ีค�ำสัง่ระบบเป่ำแห้ง	เม่ือโถสขุภณัฑ์เร่ิมท�ำกำรประมวลผล	ไอคอนค�ำสัง่แถวลำ่งสดุจะกะพริบ

¨	 กดค้ำงท่ีค�ำสัง่ช�ำระสว่นหน้ำ	 	และช�ำระสว่นหลงั	 	พร้อมกนั	อยำ่ปลอ่ยจนกวำ่จะได้ยินเสียงดงัป๊ิบสัน้ๆ

¨	 เม่ือไอคอนแถวลำ่งสดุของรีโมทคอนโทรลหยดุกะพริบหมำยถงึกำรจบัคูส่�ำเร็จ

¨	 เม่ือย้ำยรีโมทคอนโทรลหำ่งจำกบริเวณตรวจจบัสญัญำณ	ไอคอนแถวลำ่งของรีโมทคอนโทรลจะกะพริบโดยอตัโนมตั	ิ (แสดงถงึกำร 
	 ค้นหำสญัญำณของโถสขุภณัฑ์)	สญัญำณจะเช่ือมตอ่อตัโนมตัเิม่ือรีโมทคอนโทรลอยูใ่นระยะใกล้กบัผลติภณัฑ์	และไอคอนจะหยดุ 
	 กะพริบเม่ือกำรเช่ือมตอ่ส�ำเร็จ

เม่ือไอคอนหยดุกำรท�ำงำน  กะพริบแสดงวำ่แบตเตอร่ีในรีโมทคอนโทรลหมดก�ำลงัไฟ	 น�ำรีโมทคอนโทรลวำงบนแทน่วำงเพ่ือชำร์จ
แบตเตอร่ี

ข้อควรระวัง: ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหำย กำรจบัคูส่ำมำรถท�ำได้เม่ือไมมี่กำรใช้งำนท่ีรองนัง่

¨	 กดค้ำงท่ีค�ำสัง่	หยดุกำรท�ำงำน	 	รีโมทคอนโทรลจะเข้ำสูโ่หมดปิดกำรท�ำงำน
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B – เปิด/ปิดฝำรองน่ัง (Cover) : ตัง้ค่ำระยะกำรตรวจจับ

¨	 กดค้ำงท่ีค�ำสัง่เพ่ือตัง้คำ่ระยะกำรตรวจจบักำรพลกิเปิด/ปิดฝำรองนัง่อตัโนมตั:ิ	
	 1.	 แสงไฟกลำงคืนกะพริบสัน้ๆ	หนึง่ครัง้	หมำยถงึระยะใกล้	(เสยีงป๊ิบสัน้)
	 2.	 แสงไฟกลำงคืนกะพริบสัน้ๆ	สองครัง้	หมำยถงึระยะปำนกลำง	(เสยีงป๊ิบสัน้)
	 3.	 แสงไฟกลำงคืนกะพริบสัน้ๆ	สำมครัง้	หมำยถงึระยะไกล	(เสยีงป๊ิบสัน้)
	 4.	 ถ้ำแสงไฟกลำงคืนกะพริบช้ำๆ	หมำยถงึกำรปิดฟังก์ชัน่เปิด/ปิดฝำรองนัง่อตัโนมตั	ิ(เสยีงป๊ิบยำว)

C – เปิด/ปิดท่ีรองน่ัง (Seat) : ตัง้ค่ำฟังก์ชัน่กำรก�ำจัดกลิน่

¨	 กดค้ำงท่ีค�ำสัง่เพ่ือท�ำกำรเปิด/ปิดฟังก์ชัน่กำรก�ำจดักลิน่	
	 1.	 แสงไฟกลำงคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้	เม่ือมีกำรท�ำงำนของฟังก์ชัน่กำรก�ำจดักลิน่(เสยีงป๊ิบสัน้)
	 2.	 แสงไฟกลำงคืนกะพริบช้ำหนึง่ครัง้	เม่ือไมมี่กำรท�ำงำนของฟังก์ชัน่กำรก�ำจดักลิน่	(เสยีงป๊ิบยำว)

E – ช�ำระล้ำงแบบปกต ิ(Flush-full) : ตัง้ค่ำกำรช�ำระล้ำงอัตโนมตัิ

¨	 กดค้ำงท่ีค�ำสัง่เพ่ือปิดฟังก์ชัน่กำรช�ำระล้ำงอตัโนมตั	ิกดค้ำงอีกครัง้เพ่ือเปิดกำรท�ำงำนฟังก์ชัน่
	 1.	 แสงไฟกลำงคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้	เม่ือมีกำรท�ำงำนของฟังก์ชัน่กำรช�ำระล้ำงอตัโนมตั	ิ(เสยีงป๊ิบสัน้)
	 2.	 แสงไฟกลำงคืนกะพริบช้ำหนึง่ครัง้	เม่ือไมมี่กำรท�ำงำนของฟังก์ชัน่กำรช�ำระล้ำงอตัโนมตั	ิ(เสยีงป๊ิบยำว)

F – อณุหภมิูท่ีรองน่ัง (Seat temp : ตัง้ค่ำระบบประหยดัพลงังำน
¨	 กดค้ำงท่ีค�ำสัง่อณุหภมิูท่ีรองนัง่เพ่ือเปิดระบบประหยดัพลงังำนของสขุภณัฑ์	กดค้ำงอีกครัง้เพ่ือปิดฟังก์ชัน่นี ้
	 1.		แสงไฟกลำงคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้	เม่ือมีกำรท�ำงำนของระบบประหยดัพลงังำนของสขุภณัฑ์	(เสยีงป๊ิบสัน้)
	 2.		แสงไฟกลำงคืนกะพริบช้ำหนึง่ครัง้	เม่ือไมมี่กำรท�ำงำนของระบบประหยดัพลงังำนของสขุภณัฑ์	(เสยีงป๊ิบยำว)

M – ขยบัก้ำนฉีดช�ำระ : ตัง้ค่ำกำรท�ำควำมสะอำดก้ำนฉดีช�ำระ

¨	 กดค้ำงค�ำสัง่นี	้ เม่ือไม่มีกำรใช้งำนท่ีรองนัง่เพ่ือเปิดกำรท�ำงำนฟังก์ชัน่ท�ำควำมสะอำดก้ำนฉีดช�ำระแบบแมนนวล	 ก้ำนฉีดช�ำระ 
	 สำมำรถท�ำควำมสะอำดด้วยวิธีแมนนวล	กดค้ำงอีกครัง้หรือกดค�ำสัง่หยดุกำรท�ำงำนเพ่ือปิดกำรท�ำงำนฟังก์ชัน่นี	้

หลงัจำกปรับคำ่ฟังก์ชัน่	B/C/E/F/O	รอสกัครู่	แล้วจงึกด	 	ค้ำงจนได้ยินเสยีงป๊ิบสัน้	แล้วปลอ่ยหลงัจำกแสงไฟกลำงคืนกะพริบสำมครัง้
ก่อนกำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่ตอ่ไป

O – ระบบฆ่ำเชือ้ด้วยแสงUV (Clean) : ตัง้ค่ำระบบฆ่ำเชือ้ด้วยแสงUVอัตโนมัติ

¨	 กดค้ำงเพ่ือตัง้คำ่เปิด/ปิดระบบฆำ่เชือ้ด้วยแสงยวีูอตัโนมตัิ
	 1.		แสงไฟกลำงคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้	เม่ือมีกำรท�ำงำนของระบบฆำ่เชือ้ด้วยแสง	UV	อตัโนมตั	ิ(เสยีงป๊ิบสัน้)
	 2.		แสงไฟกลำงคืนกะพริบช้ำหนึง่ครัง้	เม่ือไมมี่กำรท�ำงำนของระบบฆำ่เชือ้ด้วยแสง	UV	อตัโนมตั	ิ(เสยีงป๊ิบยำว)

ค�ำแนะน�ำในกำรตัง้ค่ำรโีมทคอนโทรล

กดค้ำงท่ี	 	กระทัง่ได้ยินเสยีงป๊ิบสัน้ๆ	 แล้วปลอ่ยเม่ือแสงไฟกลำงคืนกะพริบสำมครัง้	แล้วจงึเปลีย่นกำรตัง้คำ่ของค�ำสัง่	B/C/E/F/M/O	
ตำมต้องกำร
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กำรใช้งำนและกำรเปลีย่นแบตเตอรีส่�ำหรบัรโีมทคอนโทรล

อ่ืนๆ

¨	 แทน่ชำร์จรีโมทคอนโทรลใช้ถ่ำนอลัคำไลน์	4	ก้อน

¨	 เม่ือแบตเตอร่ีออ่น	ไฟแดงท่ีแทน่ชำร์จจะกะพริบเป็นสญัญำณเตือนให้ผู้ใช้เปลีย่น
แบตเตอร่ี

¨ ขัว้บวกขัว้ลบของแบตเตอร่ีต้องตรงตำมต�ำแหนง่ท่ีระบไุว้ในรีโมทคอนโทรล

¨	 ไมค่วรใช้แบตเตอร่ีเก่ำร่วมกบัแบตเตอร่ีใหม่

¨	 โปรดใช้ถ่ำนอลัคำไลน์

¨	 อยำ่วำงรีโมทคอนโทรลในพืน้ท่ีเปียกชืน้หรือน�ำ้กระเซน็ถงึ

¨	 อยำ่วำงใกล้เคร่ืองเป่ำลมร้อน,	ไดร์เป่ำผม	หรือเคร่ืองใช้ภำยในบ้ำนขนำดเลก็	เพ่ือไมใ่ห้รบกวนกำรใช้งำนปกตขิองรีโมทคอนโทรล

¨	 อยำ่ใช้อปุกรณ์อ่ืนๆเคำะหรือกระแทกบริเวณแป้นค�ำสัง่

¨	 หลงักำรใช้งำนรีโมทคอนโทรล	โปรดวำงรีโมทคอนโทรลบนแทน่ชำร์จบนผนงั	

¨	 ระวงัรีโมทคอนโทรลตกหลน่ระหวำ่งกำรใช้งำน

¨	 ฟังก์ชัน่ป้องกนักำรขโมยเม่ือตดิตัง้ในท่ีสำธำรณะ:	 สำมำรถใช้นอตหวัแบนยดึรีโมทคอนโทรลไว้กบัแทน่วำง	 อ้ำงอิงคูมื่อแนะน�ำกำร 
	 ตดิตัง้ส�ำหรับรำยละเอียดวิธีกำรตดิตัง้

ข้อควรระวัง: ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหำย

ไฟสีแดงกะพริบ
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