
Trên 60°C

調圧弁

Trên 42°C

1.開

2.止

ゆっくり

シャワー 
開閉ボタン

ヘアカラー

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
03G42SS 2015.9

BÁT SEN CẦM TAY
Sê ri TMGG30(TMGG30E), TMGG40 (TMGG40ECR, TMGG40LE, TMGG40E3, TMGG40LEW, 
TMGG40LLE, TMGG40SECR, TMGG40QE, TMGG40SEW, TMGG40SE, TMGG40EW, 
TMGG40QECR, TMGG40QEW, TMGG40SE3) TMGG44 (TMGG44E), TMGG46/95. TMF19, TMF44 
(TMF44E1), TMF47 (TMF47E1), TMF49 (TMF49E4, TMF49E5). TMJ48. TEM47. TMY240. TMN40 
(TMN40STE, TMN40TEC). TMNW40 (TMNW40EC1R, TMNW40EG), TMWB40 (TMWB40EC1R), 
TMWB95, TN118, TN142, THC7 (THC7C), TH(Y)C57, THYC48, TH(Y)C49, THYC60, TUM44.

BẮT BUỘC

Trước khi sử dụng hãy đọc kỹ phần “CHÚ Ý AN TOÀN” này để sử dụng đúng cách.

● Sau khi đọc xong, hãy để ở nơi dễ tìm để lúc nào cần cũng có thể sử dụng.
● Trong tài liệu này, để sử dụng an toàn và chính xác nhằm tránh thiệt hại về tài sản hoặc gây thương tích

cho khách hàng và người khác, chúng tôi sử dụng nhiều kí hiệu. Các kí hiệu có ý nghĩa như dưới đây.

Tùy vào từng mã sản phẩm mà hình vẽ và hình thực tế có đôi chút khác biệt.

Ý nghĩaHiển thị

Chú ý
Nếu lắp đặt nhầm những nội dung được trình bày trong cột có kí hiệu này thì có

thể dẫn đến bị thương hoặc làm tổn thất tài sản.

Cảnh báo
Nếu lắp đặt nhầm những nội dung được trình bày trong cột có kí hiệu này thì

có thể dẫn đến tử vong, hoặc bị thương nặng. 

Cảnh báo

CẤM

CẤM

Nếu không có thể gây bỏng.

Trường hợp lắp đặt với sen tắm nóng lạnh 2 tay gạt, tay gạt
đơn, nhiệt độ cấp nước nóng của máy cấp nước nóng không
được cao hơn 42°C.

Nếu không có thể làm hỏng bát sen, gây bỏng hoặc gây thương
tích.Trường hợp tắm vòi hoa sen, để an toàn thì hãy sử dụng nhiệt
độ dưới 45°C là thích hợp nhất.

Không được cho nước nóng (trên 60°C) chảy qua bát sen.

CHÚ Ý AN TOÀN (Tuân thủ nghiêm để đảm bảo an toàn)

禁　止

禁　止

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧
が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れによ
り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

クリックタイプに接続されている調圧弁は外さない

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれが
あります。

中性洗剤以外は使用しない

必ず実行

注意

Nếu không có thể làm vỡ bề mặt lớp mạ, có thể gây thương
tích. Trong trường hợp bề mặt lớp mạ bị hỏng thì hãy thay đầu
sen mới ngay lập tức.

Không làm rơi, làm va đập phần đầu sen mạ.

Chú ý

シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、
シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。

使用後は、必ずシャワーから水を出した状態に 
して、水栓の切替ハンドルで水を止める

断水した場合など逆流するおそれがあります。また、
吸気口にごみや髪の毛などが詰まり、機能を損なうこ
とがあります。

シャワーヘッドを浴槽や洗面器などに水没させ 
ない

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産
損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結 
予防を確実に行う

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が
加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発
生のおそれがあります。

シャワー開閉ボタンはゆっくり操作する
エアインクリックシャワー

エアインクリックシャワー

エアインクリックシャワーの場合

エアインクリックシャワー

Loại mạ

Không sử dụng bát sen mạ ở những tần suất sử dụng nhiều không
cố định như nhà tắm công cộng, khu vui chơi giải trí ...vv.

Loại mạ

Nếu không có thể làm mất tính năng của sản phẩm, gây hỏng hóc, gây
bỏng, gây thương tích, gây thiệt hại các tài sản khác do nước rò rỉ ra làm
ướt các đồ gia dụng.

Không được cải tạo như lắp đặt ngoài những phụ kiện cấu
thành nên sản phẩm này và tháo rời các phụ kiện.

Cảnh báo

Bát sen tạo bọt kiểu nhấn

エアインクリックシャワーエアインシャワー

Nếu không nước nóng chảy ra có thể gây bỏng hoặc có thể gây
tổn hại tài sản do nước chảy ra làm ướt các đồ gia dụng.

Khi vệ sinh bộ lọc bát sen phải điều chỉnh tay vặn đóng mở
van khóa nước vào vị trí dừng nước rồi mới thực hiện. Ngoài
ra, phải xác nhận đầu bát sen không nóng.

Nếu không khi xả ra nước nóng ở nhiệt độ cao thì có thể gây
bỏng. Ngoài ra hãy chú ý khi chuyển đổi giữa bát sen và vòi hay
khi chuyển đổi trạng thái xả nước bát sen thì nhiệt độ cũng có thể
tăng lên.

Trước khi sử dụng nước nóng phải dùng tay xác nhận nhiệt độ phù
hợp.

使いかた

シャワーバリエーション

※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作 
　してください。ウォーターハンマー 
　現象が発生する場合があります。
※使用後は、必ずシャワーから水を出 
　した状態にして、水栓の切替ハンド 
　ルで水を止めてください。

シャワー開閉ボタンを
押す。
シャワーを一時的に止めることができ
ます。

シャワー 
開閉ボタン

ピタッ！

吸気口 
（排水口）

散水板

吸気口 
（排水口） 吸気口 

（排水口）

吸気口 
（排水口）

樹脂ホース用薄

メタルホース用厚

エアインシャワー（めっき）で散水板が丸型と
シリンダー型にはスペーサーが入ります。
シリンダー型はホースの種類によりスペーサー
の厚みが異なります。

シャワー開閉 
ボタン

開 
（ボタンが押さ 
れた状態）

閉

シャワーの使いかた

押す

※商品によりいずれかのシャワーがセットされます。

樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘア
カラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損
のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水
で洗い流してください。

化粧品などをシャワーヘッドに付着させない

■ Các nội dung cần tuân thủ được phân loại và giải thích như dưới đây:

（めっき、シリンダー型）
（めっき、散水板 丸型）

（めっき、散水板 角型）（白、散水板 丸型）
（めっき、散水板 丸型） 
（白、散水板 丸型）

Có nghĩa là không được phép làm (cấm).
Hình bên trái biểu thị là “cấm không tháo dỡ”.

Có nghĩa là phải làm (bắt buộc).
Hình bên trái biểu thị là “bắt buộc thực hiện”.

散水板
散水板

吸気口

CẤM

So với sử dụng ở nhà ở thông thường thì khả năng bề mặt lớp mạ
bị vỡ cao hơn do số lần sử dụng và chất liệu sàn. Nếu bề mặt lớp

(Bát sen tạo bọt/ Bát sen tạo bọt kiểu nhấn)

■ Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng bát sen cầm tay (Bát sen tạo bọt/ Bát sen
tạo bọt kiểu nhấn) của chúng tôi.

     Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để sử dụng cho đúng cách.
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60℃以上

Van điều áp

42℃以上

1.Mở

2.Dừng

Từ từ

Nút đóng
mở bát sen

Thuốc nhuộm

取扱説明書取扱説明書
03G42SS 2015.9

ハンドシャワー
（エアインシャワー・エアインクリックシャワー）
TMGG30／40／44／46／95型・TMF19／44／47／49型
TMC95型・TMJ48型・TEM47型・TMY240型・TMN40型
TMNW40型・TMWB40／95型・TN118型・TN142型・THC7型
TH(Y)C57型・THYC48型・TH(Y)C49型・THYC60型・TUM44型
■このたびは、ハンドシャワー(エアインシャワー・エアインクリックシャワー)をお求めい
　ただきまして誠にありがとうございます。
　この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

必ず実行

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害
　を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

意　　味表　示

注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害
または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

警告 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が 
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。　

警告

禁　止

禁　止

やけどをするおそれがあります。

2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで
使用する場合、給湯機の給湯温度は42℃より
高温で使用しない

シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするお
それがあります。シャワーを浴びる場合は、安全の
ため45℃以下の適温でご使用ください。

シャワーヘッドには熱湯（60℃以上）を通さない

安全上のご注意(安全のために必ずお守りください。)

CẤM

CẤM

Trường hợp không sử dụng van điều ắp thì áp lực nước trong vòi sen 
sẽ tăng lên, có thể làm hỏng dây sen, gây rò rỉ nước và các thiệt hại
tài sản do nước dò rỉ ra làm ướt các đồ gia dụng.

Nếu sử dụng chất tẩy rửa ngoài chất tẩy rửa trung tính thì có
thể làm biến màu và hư hại sản phẩm.

Không sử dụng bất kì chất tẩy rửa nào khác ngoài chất tẩy
rửa trung tính.

Bắt Buộc

Chú ý

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。
万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい
シャワーヘッドに交換してください。

めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落とし
たりしない

注意

Trường hợp ngắt nước trong thời gian dài bằng nút đóng mở 
bát sen có thể sẽ bị rò nước từ tấm tán nước bát sen.

Sau khi sử dụng thì nhất định phải để ở trạng thái xả nước ra
từ bát sen rồi đóng nước bằng tay vặn chuyển hướng của 
vòi nước.

Trường hợp bị mất nước thì có thể bị chảy ngược. Hơn nữa rác,
tóc có thể làm tắc cửa hút khí, làm mất đến tính năng của sản 
phẩm.

Không được ngâm bát sen trong bồn tắm hoặc chậu rửa mặt

Nếu không có thể làm hỏng các bộ phận, gây thiệt hại tài sản do
nước rò rỉ ra làm ướt các đồ gia dụng.

Trường hợp sử dụng ở những nới có khả năng đóng băng thì
cần thực hiện các biện pháp dự phòng đóng băng.

Nếu đóng đột ngột thì sẽ phát sinh tiếng “Đùng” làm ảnh 
hưởng đến đường ống, có thể gây thiệt hại tài sản do nước 
rò rỉ ra làm ướt các đồ gia dụng.

Thao tác từ từ với nút đóng mở bát sen

Bát sen tạo bọt kiểu nhấn

Bát sen tạo bọt kiểu nhấn

Trường hợp bát sen tạo bọt kiểu nhấn

Sen tắm tạo bọt kiểu nhấn

めっきタイプ

一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の
違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなりま
す。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー
施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場
所では使用しない

めっきタイプ

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れによ禁　止 り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

この商品を構成する部品以外の取り付けや、部
品の取り外しなどの改造はしない

警告

エアインクリックシャワー

Bát sen tạo bọt kiểu nhấnBát sen tạo bọt

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家
財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓
本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う
また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。ま
た、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー吐水状
態の切り替えを行ったときに、温度が高くなることがあ
りますのでご注意ください。

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

CÁCH SỬ DỤNG

CÁC DẠNG BÁT SEN

Hãy ấn nút đóng mở từ từ. Nếu không có
trường hợp phát sinh hiện tượng va đập thủy
lực.

Sau khi sử dụng hãy để ở trạng thái xả nước từ 
bát sen rồi hãy ngắt nước bằng tay vặn chuyển 
hướng của vòi nước.

Ấn nút đóng mở bát sen.

Có thể đóng bát sen tạm thời.

Nút đóng
mở bát sen.

Pích!

Cửa hút khí
(cửa xả nước)

Tấm tán nước

Cửa hút khí
(cửa xả nước) Cửa  hút khí

(cửa xả nước)

Cửa hút khí
(cửa xả nước)

Dùng dây nhựaMỏng

Dùng dây kim loạiDày

Với bát sen tạo bọt (mạ), trong tấm tán nước kiểu 
tròn và kiểu xi lanh có gioăng. Kiểu xi lanh thì
tùy loại dây mà độ dày của gioăng cũng khác 
nhau.

Nút đóng mở
bát sen

Mở
(Trạng thái nút 
đang được ấn)

Đóng

Cách sử dụng bát sen

Ấn

※Tùy vào sản phẩm mà lắp các loại bát sen khác nhau

Nếu để các chất như dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc... dính vào các 
phụ kiện bằng nhựa thì có thể làm biến màu hoặc hư hại. Trong 
trường hợp bị dính các chất trên thì phải rửa sạch ngay bằng nước.

Không làm dính các chất như mỹ phẩm vào đầu bát sen.

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(Mạ, loại xi lanh)
(Mạ, tấm tán nước kiểu tròn)

(Trắng, tấm tán nước kiểu tròn)       

(Mạ, tấm tán nước kiểu tròn)
  (Trắng, tấm tán nước kiểu tròn)

　　は、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。

　　は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

Tấm tán nước

Tấm tán 
nước

Cửa hút khí

Không được tháo van điều áp được nối ở kiểu nhấn.

(Mạ, tấm tán 
nước kiểu góc.(Trắng, tấm tán nước kiểu tròn.

※

Nếu không có thể làm biến màu hoặc hỏng hóc.

D
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注　意

Cửa hút khí
(cửa thoát 

nước)

◎ Nếu bát sen bị đóng băng, sẽ gây nên hỏng sản phẩm và rò nước.
◎ Trường hợp có nguy cơ đóng băng thì hãy làm cho nhiệt độ xung quanh bát sen cao hơn điểm
      đóng băng. Nếu trường hợp thấp hơn điểm đóng băng thì hãy tiến hành xử lý như dưới đây:

CÁCH DỰ PHÒNG ĐÓNG BĂNG
(Trường hợp sử dụng ở nơi dự đoán sẽ đóng băng) 

VỆ SINH HÀNG NGÀY

フィルターのお手入れ

Vệ sinh đầu phun 
nước

故障かな?と思ったら

Vệ sinh cửa hút khí

Xác nhận!!

Nút đóng mở 
bát sen

Để phát huy hết các tính năng của sản phẩm, và sử dụng một cách vệ sinh và sạch sẽ
vui lòng vệ sinh sản phẩm hàng ngày.

ゆるめる

フィルター
シャワー 
ホース

シャワーヘッド
シャワーヘッド 
(シリンダー型)

シャワーヘッド 
(めっき)

Nếu cửa hút khí (cửa thoát nước) bị tắc 
thì sẽ không phát huy được đầu đủ tính 
năng, có trường hợp lượng nước đọng 
lại không thoát ra trơn tru. Trong trường 
hợp bi tắc thì hãy loại bỏ bằng chốt an 
toàn..vv.

Bát sen tạo bọt

・Không được ngâm trong bồn tắm, chậu rửa mặt...vv.

・Không được rửa bằng chất tẩy rửa...vv.
Nếu ngâm bát sen tạo bọt trong nước thì nó sẽ hút tóc, rác, chất tẩy 
rửa vào cửa hút khí và sẽ là nguyên nhân gây tắc cửa hút khí.

Nếu đầu phun bị tắc thì có trường hợp tia nước bị xáo trộn. Hãy lau 
sạch các vết bẩn nhẹ nhàng bằng khăn nhúng nước hoặc nước ấm đã 
được vắt khô sao cho không làm xước các đầu phun nước. Trường 
hợp lau mạnh hoặc chà sát thì có thể làm hỏng đầu phun, làm biến 
dạng, hơn nữa làm xáo trộn tia nước nên hãy chú ý.

Cửa hút khí

Đầu phun

Chú ý

シャワーヘッドをゆるめ、 
フィルターを取り出す。

2．

フィルターに詰まったごみ 
を歯ブラシなどで取り除く。

3．

シャワーヘッドにフィル 
ターを落ちないように取 
り付ける。

4．

シャワーホースにシャワー 
ヘッドをねじ込む。

5．

ゆるめるゆるめる
フィルター

シャワー 
ホース

Cửa hút khí
(cửa thoát 

nước)Cửa hút khí
(cửa thoát 

nước)

お願い

シャワーヘッドが破損するおそれがあるものは使用しないでください。
・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー 
　以外のアルカリ性洗剤
シャワーヘッドの表面が変色したり、樹脂製部品が
　破損するおそれがあります。
・シンナー、ベンジンなどの溶剤 
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤 
・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
シャワーヘッドの表面が傷つきます。

ノズルに目詰まりはありませんか。 散水板の掃除をする。
フィルターの目詰まりはありませんか。 フィルターの掃除をする。

TOTO株式会社   TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ
適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

お客様専用窓口

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。
　また、お使いの水栓本体の「取扱説明書」もあわせてご確認ください。それでも直らないとき
は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

修理を依頼される前に
お調べいただくところ現 象 処置の仕方

水が 
止まらない

調圧弁の小穴 
から水漏れ 
している 

（エアインクリック
　シャワーの場合）

流線が乱れる
流量が少ない

－シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留
水が排出されるものです。故障ではありません。

シャワーヘッドの開閉ボタンを押したときに、
小穴より少量の水が出ていますか。

小穴からの水漏れが続く場合、調圧弁がゆるん
でいませんか。

小穴より水が入り、空
気と一緒にその水が出
ることがあります。
特に問題ありません。

小穴より水漏れが続いていますか。 調圧弁を締め込んでく
ださい。

調圧弁を締め込んでく
ださい。

シャワーホース 
と本体の接続部 
から水漏れする
シャワーヘッド 
が自然に回転 

する

シャワーホースと本体を接続している袋ナット
が緩んでいませんか。

シャワーホースの袋
ナットを締めなおす。

シャワーホースがねじれていませんか。
シャワーホースの
ねじれをなおして
ください。

調圧弁から 
水が出る 

（エアインクリック 
　シャワーの場合）

Kiến thức

Bát sen tạo bọt là bát sen hút khí vào từ cửa hút khí rồi hòa trộn lẫn với nước, nhờ đó cho dù
lưu lượng ít thì cũng vẫn có cảm giác tràn đầy, thoải mái, dễ chịu khi tắm.

Chú ý

●Do có trộn lẫn không khí nên sẽ phát sinh âm thanh hút
khí ở trong bát sen nhưng đó không phải là hỏng hóc.

●Nếu sử dụng ở trạng thái áp lực nước lớn thì trong khi
sử dụng có thể nước sẽ chảy nhỏ giọt từ cửa hút 
khí. Trong trường hợp đó thì hãy điều chỉnh lưu 
lượng bằng van khóa nước ở thân vòi nước.

●Sau khi dừng bát sen thì sẽ vẫn có nước chảy ra từ bát 
sen một lúc. Đó là do lượng nước còn đọng lại ở trong
bát sen chảy ra. Nếu sau vài phút mà vẫn không dừng hãy
xác nhận xem tay gạt đã được đóng hoàn toàn chưa.

●Trong trường hợp muốn làm cho lượng nước đọng lại chảy
ra thì hãy chú ý hướng của bát sen như hình bên phải rồi
lắc 5~10 lần.

●Không được làm va đập hoặc làm rơi bát sen. Bên trong 
bát sen được trang bị phụ kiện tính năng. Nếu bị tác động 
mạnh như rơi... thì có thể làm hỏng hoặc gây cản trở 
tính năng của đầu sen.

●Trường hợp của bình nước nóng kiểu tức thời, vào mùa 
hè nhiệt độ cấp nước cao, nếu giảm lượng nước và sử dụng
thì có thể bình nước nóng sẽ không bật. Trong trường hợp 
đó hãy giảm nhiệt độ cài đặt của bình nước nóng xuống rồi 
hãy sử dụng.

Tô vít 2 cạnh

Ít đi

Nhiều lên

Van khóa nước

Phía đầu bát sen ở trên

Lắc 5~10 lần

Phía dây ở dưới

Nước đọng 
chảy ra

Cách sử dụng gác sen kiểu điều chỉnh góc độ

Đưa đến vị trí mong muốn.

※Tùy vào góc độ của bát sen mà có trường hợp khi dừng nước rồi vẫn
có nước chảy nhỏ giọt. Trong trường hợp đó thì đã điều chỉnh góc 
độ.

※Hãy điều chỉnh lưu lượng bát sen rồi sử dụng. Nếu lưu lượng bát sen 
quá lớn, sẽ có trường hợp góc độ bị thay đổi hoặc bát sen bị tuột ra do
sức mạnh của vòi sen.

Phạm vi điều chỉnh
Xác nhận

Mở

水栓本体の開閉ハンドル 
を閉める。

1．
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※1 シリンダー型、エアインシャワー
   　（めっき）で散水板が丸型はスペー
   　サーを忘れずに取り付けてください。

商品の
お問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ

修理のご用命は

TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010 TEL 0120-1010-05

FAX 0120-1010-02

受付時間：8：00～19：00
受　　付：年中無休

営業時間：9：00～18：00
訪問修理：年中無休
             （一部地域を除く）

受付時間：9：00～17：00（夏期休暇・年末年始を除く）

安安安心心心・・・信信信頼頼頼ののの
TTTOOOTTTOOOメメメンンンテテテナナナンンンススス（（（株株株）））修修修理理理受受受付付付セセセンンンタタターーーへへへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/

スペーサー
※1

歯ブラシ

フィルター

●シャワーヘッドにフィ
　ルターを取り付けて、
　シャワーホースにシャ
　ワーヘッドをねじ込む。
●フィルターの向きを間
　違えないように注意し
　て取り付けてください。

フィルター

シャワー 
ヘッド

※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ね 
　じをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。

※シャワーヘッドの中のフィルター 
　は必ず取り付けてください。 
※フィルターを取り付けずに使用 
　すると、ごみなどが詰まり機能 
　を損なうおそれがあります。

Đóng

Lắp chắc chắn bát sen vào gác sen
rồi thay đổi góc độ.

3.

Trường hợp bát sen tạo bọt kiểu nhấn, 
để nút đóng mở bát sen ở trạng thái 
“Mở” rồi tháo nước ở dây.

Lắc bát sen cho đến khi nước không 
chảy ra nữa.

Đặt xuống sàn.

1.

2.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Chú ý

吸気口 
(排水口)

◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにし
てください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

凍結予防の仕方(凍結が予想される場所でご使用になる場合)

日ごろのお手入れ

Vệ sinh bộ lọc

散水板のお手入れ

KHI CÓ SỰ CỐ

吸気口のお手入れ

確認！！

シャワー開閉 
ボタン

1.エアインクリックシャワーの場合
　は、シャワー開閉ボタンが"開"の
　状態にしてホースの水を抜く。
2.シャワーヘッドを水が出なくなる
　まで振る。
3.床に置く。

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろの
お手入れをお願いいたします。

Nới lỏng

Bộ
lọc

Dây 
sen

Bát sen
Bát sen (kiểu 

xi lanh)
Bát sen

(mạ)

空気を吸引する吸気口(排水口)が
詰まると、十分に機能を発揮しな
くなるほか、スムーズに残留水が
排出できなくなる場合があります。
詰まった場合は、安全ピンなどで
取り除いてください。

エアインシャワーを、
・浴槽や洗面器などに水没させない。
・洗剤などに漬けて洗わない。
エアインシャワーを水没させると、吸気口などから水中のご
みや髪の毛、洗剤を吸い込み、詰まりの原因となります。

ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。水また
はぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけない
ように、軽く汚れをふき取ってください。強い力でふい
たり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさ
らに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。

吸気口

ノズル

ご 注 意

Nới lỏng bát sen rồi tháo lưới
lọc ra.

2.

Làm sạch rác bám ở bộ lọc 
bằng bàn chải.

3.

Lắp sao cho bộ lọc không rơi 
vào trong bát sen.
4.

Vặn bát sen vào dây sen5.

Nới lỏng
Nới lỏng

Bộ
lọc

Dây 
sen

吸気口
(排水口)吸気口

(排水口)

Khuyến cáo

Không sử dụng các chất có thể làm hư hại bát sen.

・Chất tẩy rửa có tính axit, chất tẩy rửa gốc Clo, và chất tẩy rửa có tính 

kiềm.
Có thể làm biến màu bề mặt bát sen hoặc làm hỏng các bộ phận bằng 
nhựa.

・Dung dịch tẩy rửa như dung môi hay benzine    
    Có thể làm hỏng các bộ phận bằng nhựa và cao su.
・Chất tẩy có chứa các hạt thô, các loại bột mài, sữa rửa mặt
・Bàn chải, bàn chải cứng, bàn chải nylon
  Có thể làm xước bề mặt bát sen.

Đầu phun có bị tắc không? Vệ sinh tấm tán nướcc

Bộ lọc có bị tắc không? Vệ sinh bộ lọc

●Những trường hợp như dưới đây không phải là hỏng. Trước khi yêu cầu sửa chữa hãy kiểm tra các
mục dưới đây. Nếu vẫn không thể xử lý được thì hãy gửi yêu cầu sửa chữa đến cửa hàng lắp đặt, nơi 
bán hàng hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của TOTO.

－

Khi ấn nút đóng mở của bát sen, có một lượng nước ít
chảy ra từ lỗ nhỏ không?

Nước có liên tục rò rỉ ra từ lỗ nhỏ không? Vặt chặt lại van điều áp

Vặn chặt lại van điều áp

Đai ốc dùng để nối phần thân và dây sen có bị lỏng ra
không?

Vặn lại đai ốc của dây sen

Dây có bị xoắn không? Sửa lại chỗ bị xoắn
của dây sen

Nước chảy ra
từ van điều áp
(trường hợp của
bát sen tạo bọt 
kiểu nhấn)

豆知識

「エアインシャワー」とは、吸気口から取り入れた空気を水に混入することによ
り、少ない流量でもたっぷり感のあるやさしい浴び心地のシャワーです。

注意

●空気を混入するためシャワーヘッド内部で吸気
音が発生しますが故障ではありません。
●水圧が高い状態で使用すると使用中に吸気口か
ら水が垂れるおそれがあります。この場合は、
水栓本体の止水栓で流量を調節してください。
●シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしば
らく水が排出されます。これはシャワーヘッド内
部の残留水を排出させているためです。数分間止
まらないときは、ハンドルが完全に閉まっている
か確認してください。
●残留水を強制的に排出させたい場合は、シャワー
ヘッドを右図のように、向きに注意して5～10回
振ってください。
●シャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりし
ないでください。シャワーヘッドの内部には機
能部品が搭載されています。落下などにより衝
撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそ
れがあります。
●瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場にお
いて、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火
しないことがあります。この場合には、給湯機
の設定温度を下げてお使いください。

マイナス 
ドライバー

少なくなる

多くなる

止水栓

ヘッド側が上

5～10回振る

ホース側が下

残留水が 
出ます

角度調節式ハンガーの使いかた

シャワーハンガーにシャワーヘッド
を確実にセットして角度を変える。
お好みの位置にあわせてください。

※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れ 
する場合があります。その場合は角度を調節してください。

※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。シャワー 
ヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わっ 
たり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

角度調節範囲
確認！！ 

閉 開

Đóng tay gạt đóng mở ở thân 
vòi.

1.
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※1 Trong loại xi lanh, bát sen tạo bọt có 
tấm tán nước kiểu tròn thì không 
được quên lắp gioăng.

Gioăng
※1

Bàn chải 

Bộ lọc

●Lắp bộ lọc vào trong đầu
sen rồi vặn bát sen vào
dây sen

●Hãy chú ý để không lắp
nhầm hướng của bộ lọc.Bộ lọc

Bát sen

※ Bát sen là sản phẩm làm bằng nhựa. Khi vệ sinh hãy chú ý cẩn thận,
       không làm rơi hoặc làm vỡ ren.

※Hãy chắc chắn rằng đã lắp bộ lọc ở
trong bát sen.
※Nếu không lắp bộ lọc mà sử dụng thì

có thể rác sẽ tắc, làm mất tính năng.

Trước khi yêu cầu sửa chữa

Hiện tượng Khu vực cần kiểm tra

Trường hợp liên tục rò rỉ ra từ lỗ nhỏ thì hãy xem van điều 
áp có bị lỏng không?

Bát sen 
tự xoay

Nước bị xáo trộn

Lượng nước nhỏ

Nước vào từ lỗ nhỏ, không 
khí sẽ ra cùng với lượng 
nước đó. Không có sự cố. 

Nước chảy nhỏ giọt ra từ bát sen, đó là phần nước đọng 
lại bên trong bát sen chảy ra. Không phải là hỏng hóc.

Nước rò rỉ từ lỗ 
nhỏ của van 
điều áp (trường 
hợp bát sen tạo 
bọt kiểu nhấn)

Cách xử lý

Nước không 
dừng

Nước rò rỉ ra ở 
phần nối thân 
và dây
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Nước có liên tục rò rỉ ra từ lỗ nhỏ không?

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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