The most advanced technology from japan
Xin c¶m ¬n quý kh¸ch ®· mua s¶n phÈm cña c«ng ty.

H-íng dÉn l¾p ®Æt sö dông bån cÇu

* §äc kü b¶n h-íng dÉn l¾p ®Æt ®Ó l¾p cho ®óng s¶n phÈm nµy.
* Sau khi l¾p ®Æt h·y vËn hµnh thö

M· hiÖu s¶n phÈm : C-108VR, C-108VRN, C-306VR, C-306VRN, C-306VT, C-306VTN

3. Xác nhận phụ kiện ði cùng sản phẩm

1. Bản vẽ lắp ðặt

C-306VT
C-306VTN

Iso 9001
Iso 14001

6. Phýõng pháp lắp ðặt bệtớ

Bộ sản phẩm ởụỉữửVT bao gồm các danh mục sauồ
+ Thân sứị Thân bệt ủ két nýớcẩ
+ Nắp Seat ặ ởover ởFụếỡVS
+ Bộ phụ kiện két nýớc DTFụảữớV
+ Giấy hýớng dẫn lắp ðặt và sử dụng

6.1: Xác ðịnh biên dạng của chân
bệt:
Ðặt thân bệt vào vị trí ống thải.
§iÒu chØnh th©n bµn cÇu ®óng vÞ trÝ
vµ vuông gãc víi t-êng.
Dïng vËt lÊy dÊu v¹ch dÊu theo
®-êng ch©n bµn cÇu.

ECO 4.5

Vật lấy dấu

4. Chuẩn bị vật tývà dụng cụ cần thiếtớ

Ðể thuận tiện trong quá trình lắp ðặt ðề nghị quý khách hàng chuẩn
bị ðầy ðủ vật tý và một số dụng cụ sauồ
Chú ý: Trýớc khi lắp ðặt phải ðảm bảo ðã lắp ðặt ðúng ðýờng ống
cấp thoát nýớc và vệ sinh ðýờng ống bằng việc xả hết ðất, cát,
rác...ra ngoài ðýờng ống.

6.2: Dùng vữa hoặc xi mãng trắng
trét xung quanh ống thải và biên
dạng chân bệt khoảng ờữụỉữ mm
và dày khoảng ớữụờữ mmỗ
Lýu ý: Trét phía trong biên dạng
chân sứ(nhý hình vẽ).

Vữa hoặc xi mãng trắng

6.3: Sau khi ðã trét vữa thì lắp ðặt thân bàn cầu sao cho ống thải
trên thân sứ vào ðúng vị trí ống chờ thải (xem hình vẽ)
Hỗn hợp Siliconợvữa

2. Ðể ðảm bảo an toàn ðề nghị tuân thủ các ðiều sau:
Ðể khi sử dụng tránh xảy ra sự cố, ðề nghị chú ý các vấn
ðề sau:
Trýớc khi lắp ðặt bệố ðề nghị quý khách ðọc rõ các yêu
cầuố sau khi nắm rõ chính xác các yêu cầu mới tiến hành
lắp ðặtố sử dụngỗ
Ngoài nhân viên sửa chữa chuyên môn raố không ai
ðýợc phép tháo dỡố sửa chữaố cải tạo sản phẩmỗ
Ðồ sứ thuộc loại sản phẩm dễ vỡ, trýớc khi lắp ðặt phải
kiểm tra trong quá trình vận chuyển sản phẩm có bị hỏng
hóc hay khôngỗ
Khi lắp ðặt ðề nghị lắp theo thứ tự lần lýợt các bộ phậnố
bệố nắpỗ ịquá trình thi công tham khảo phýõng pháp lắp ðặt
bệẩ
Trong quá trình lắp ðặt hoặc sau khi lắp ðặt xongố ðề
nghị ðảm bảo là việc lắp ðặt không ðể xảy ra sự hỏng hóc
nàoỗ
Do lắp ðặt không chính xácố nên khi sử dụng xảy ra sự
cố thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệmố mong
quý khách thông cảmỗ
C«ng ty TNHH sø INAX ViÖt Nam
D-¬ng x¸ - Gia L©m - Hµ Néi
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Cờ lê ðiều chỉnh

5. Xác ðịnh vị trí ống chờ thảiớ

Vị trí ống chờ thải ðã ðýợc lắp ðặt sẵnố vì vậy trýớc khi lắp ðặt sản
phẩm sứ ðề nghị quý khách kiểm tra ống chờ thải ðã lắp ðặt ðúng
theo yêu cầu của nhà cung cấp sản phẩm sứ Inax hay chýaỗ Nếu
lắp ðặt chýa ðúng sẽ ảnh hýởng ðến tiêu chuẩn lắp ðặt của nhà
cung cấpỗ

Vữa hoặc xi mãng trắng

7. Lắp phụ kiện két nýớc vào trong két nýớc.
Trýớc khi lắp ðặt xin quý khách lýu ýồ

12 ~13mm
èng chê 100

Trang 1

! Ðể tránh ảnh hýởng ðến hoạt ðộng của bộ linh kiện xả ðề nghị
quý khách không ðiều chỉnh các chi tiết bên trongỗ
! Ðể bộ phụ kiện xả hoạt ðộng có hiệu quảố áp lực nýớc cấp
không nên thấp hõn ữỗỉkgfợcm² (Týõng ðýõng với chiều cao
cột nýớc là ỉỗữmẩỗ
! Bộ linh kiện xả ðã ðýợc lắp ðặt sẵn trong két nýớcỗ Vì vậy khi
lắp ðặt quý khách chỉ cần lắp hai bulông ðịnh vị vào két nýớc
là ðýợcỗ
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* §äc kü b¶n h-íng dÉn l¾p ®Æt ®Ó l¾p cho ®óng s¶n phÈm nµy.
* Sau khi l¾p ®Æt, h·y vËn hµnh thö

9. Lắp dây cấp nýớc.

Bu lông ðịnh vị

Lýu ýồ
+Trýớc khi lắp ðặt phải ðảm bảo ðã lắp ðặt ðúng vị trí ống cấp
nýớc (tham khảo bản vẽ lắp ðặt) và ðýờng kính ống cấp là
R1/2.
+Phải ðảm bảo là ðã vệ sinh ðýờng ốngỗ
+Khi lắp ðặt thì nên quấn bãng tan vào các ðầu ren ðể chống
rò rỉ nýớcỗ

Gioãng cao su

Vòng ðệm kim loại

Seat & cover có hai loạiồ
+Loại nắp thýờngịHình ẫẩ
+Loại nắp êmịhình ẵẩ
Phýõng pháp lắp ðặt xem
hình vẽỗ

8. Lắp nút nhấn vào nắp Tank và két nýớc vào thân bệt.

Chốt ðóng thýờng
Tháo nắp tấm lọc nýớc

Hình ảỗớ

Van cấp nýớc

®¹i

TiÕt kiÖm N-íc
TIÓU

3L

H×nh A

Chốt ðóng êm

Bulông
Ðệm cao su

Lỗ bắt chốt nắp trên thân bàn cầu
Gioãng cao su

Gioãng nhựa

Goãng cao su

Lỗ bắt két nýớc
Vòng ðệm
Ðai ốc

H×nh B

Ðai ốc

Bulông ðịnh vị
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*Sử dụng các dung dịch tẩy rửa sứ vệ sinh kết hợp với bàn chải
mềm ịKhông dùng bàn chải cứng hoặc các loại giấy rápẩ tránh làm
xýớc bề mặt men sứỗ
* Khi sử dụng dung dịch cọ rửa tránh làm ảnh hýởng ðến các phụ kiện
của bệt nhý dây cấpố seat ặ coverỗ
* Sau một thời gian sử dụng nếu có hiện týợng nýớc cấp vào két bị tắc
hoặc chậmố ðề nghị khách hàng tháo tấm lọc nýớc và làm vệ sinh hết
cặn bẩn hoặc rác bám xung quanhỗ

10: Lắp ðặt Seat ị Cover vào thân bệt

Ðai ốc

Lýu ýồ Sứ là ðồ dễ vỡố do ðó
khi xiết bulông không nên xiết
chặt qúaỗ
* Là nguyên nhân gây nứt vỡố
rò rỉ nýớcỗ
* Khi lắp nút nhấn thì lýu ý lắp
ðặt nhý hình ảỗớ
* Khi lắp két nýớcỗ
Hình ảỗờ
(xem hình 8.2)

Iso 9001
Iso 14001

Một số chú ý khi sử dụng sản phẩm

* Sản phẩm này không ðýợc sử dụng và cất giữ trong môi trýờng nhiệt
ðộ dýới ữ ởố nếu do lạnh quá mà gây nứt bệt thì có thể làm cho nýớc bị
rò rỉ và gây hỏng hócỗ
* Ðề nghị không ðýợc cho các ðồ dễ làm tắc nhý giấy báoố bỉmố bãng
vệ sinh vào trong bệtố khi bị tắc lập tức dùng máy hút ðể xử lý hoặc mời
nhân viên chuyên môn ðến ðể xử lýỗ
0

Trang 2

