h-íng dÉn l¾p ®Æt vµ sö dông
bµn cÇu MéT KHèI GC-2700VN
Cám õn bạn ðã lựa chọn sản phẩm của tập ðoàn INẵXẩ
với những mẫu mã và kiểu dáng sang trọng cùng với chất
lýợng cao cấp ðã mang lại sự thành công của nhà cung cấp
sứ vệ sinh hàng ðầu trên thị trýờngậễhúng tôi cam kết ðem
lại sự hài lòng cao nhất cho tất cả khách hàng qua những sản
phẩm và dịch vụ của mìnhậ
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Hỗn hợp Siliconẫvữa

Tua vít

Cờ lê ðiều chỉnh

4.3: §¾p v÷a xi-m¨ng quanh èng chê, ®Æt ®Õ th¶i lªn trªn.
Sau ðó lại trát vữaủxiủmãng hai bên cạnh của ðế thảiậễuối
cùng cè ®Þnh ®Õ th¶i b»ng bé linh kiÖn b¾t sµn ®i kÌm, èc vÝt
sÏ b¾t vµo ®óng në nhùa ®· ®-îc ®Æt xuèng nÒn:

1.Bản vẽ lắp ðặt sản phẩmồ
Kìm

Thýớc dây

Máy khoan

4. L¾p ®Æt èng chê vµ tr¸t v÷a hoÆc xi m¨ng tr¾ng xung
quanh .
4.1: Chiều cao ống chờ từ ấứủấệmmẩ ðýờng kính trong
ống chờ khoảng ấểể mm và khoảng cách từ tâm lỗ ðến
týờng là ệểểmm ạnhý hình vẽự
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5.Lắp gioãng cao su vào ðế thảiồ

2.Xác nhận phụ kiện ði cùng sản phẩmồ

Dây cấp nýớc

4.2:
-Ýớm thử tráp vào ống thảiẩðiều chỉnh sao cho vuông góc
với týờngậSau ðó dùng vật lấy dấu ðánh dấu hai ðiểm ðể
bắt vít nởậ
-Bỏ tráp ra ngoàiẩsau do dïng mòi khoan 8, khoan hai lç
trªn sµn c¹nh èng chê, vÞ trÝ nh- h×nh vÏ, sau ®ã ®Æt në
nhùa (linh kiÖn ®i kÌm theo) vµo hai lç võa khoan.

Bộ linh kiện bắt sàn

3.Công cụ và vật liệu ðề nghị
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Sau khi ®Õ th¶i ®-îc cè ®Þnh trªn nÒn, ®Æt gio¨ng cao su
lªn trªn miÖng ®Õ th¶.
Ðể lắp ðặt thuận tiệnẩ trýớc khi lắp ðặt hãy bôi nýớc vào
vành trong gioãng cao suậ ằùng tay mở rộng miệng
gioãngẩsau ðó lắp bao ngoài miệng ðế thảiạ chú ý ấn
gioãng xuống tận cùng ðể tránh rò nýớc và khíựậ
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6.Lắp ðặt bồn cầuồ

Chú ý:
Trýớc khi lắp ðặt bồn cầu phải cấp thử nýớc vào bồn cầu qua
dây cấp nýớc xem có bị rò rỉ khôngẩnếu không rò rỉ mới tiến hành
býớc tiếp theo ạdây cấp nýớc ðã ðýợc lắp ðặt sẵn vào sản
phẩmựậ

6.1: §Æt bµn cÇu lªn ®Õ th¶i sao cho lç tho¸t bµn cÇu c¾m vµo
trong miÖng ®Õ th¶i:
§iÒu chØnh bån cÇu sao cho bån cÇu vu«ng gãc víi t-êng.

6.2: Th¸o mò nhùa của èc cè ®Þnh th©n bÖt, sau ®ã vÆn èc
vµo th©n bÖt qua hai lç ë trªn th©n bÖt (ốc sẽ ðýợc bắt vào
tấm nhựa ự , sau khi vÆn chÆt èc, lắp mò nhùa ®Çu èc vµo
th©n èc:

7.Cấp nýớc cho bồn cầu.
Lµm s¹ch ®-êng èng ®Ó ®¶m b¶o trong ®-êng èng
kh«ng bÞ ®Êt, c¸t, r¸c… cã thÓ g©y t¾c èng cÊp n-íc cña
phô kiÖn kÐt n-íc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®-êng èng võa
míi l¾p ®Æt.
VÆn van chÆn vµo ®Çu èng chê trªn t-êng, sau ðó lắp
dây cấp nýớc với ðầu van chặn còn lạiẩ ðầu kia của dây
cấp nýớc ðã ðýợc cố ðịnh víi bµn cÇu ạdây cấp nýớc
ðã ðýợc lắp sẵn trong bồn cầuựậ
Chú ý: Phải lắp màng lọc nýớc vào dây cấp
Cuối cùng ðiều chỉnh lýợng nýớc ra phù hợp ở van
chặnậ

Sau mét thêi gian sö dông, nÕu cã hiÖn t-îng n-íc cÊp
yÕu (nhÊt lµ ®èi víi nguån n-íc cÊp nhiÔm bÈn), th× lµm
s¹ch l-íi läc n-íc cña van cÊp n-íc:

9.L¾p gi¾p nót Ên víi côm linh kiÖn.
§Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn còng nh- cho qu¸ tr×nh
l¾p ®Æt, nót nhÊn ch-a ®-îc nèi víi bé x¶, sau khi hoµn thµnh
qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, nót nhÊn ®-îc nèi víi bé x¶ nh- sau:
Ên chèt mµu xanh trªn bộ phận ®iÒu khiÓn cña van x¶ råi
c¾m ®Çu nót nhÊn vµo trong lç trßn cña bộ phận ®iÒu khiÓn.

D©y cÊp n-íc

Mµng läc

Van cấp nýớc

Ðầu nút ấn
Nút ấn màu xanh

8.Bảo dýỡng bồn cầuồ
6.3: §Ó viÖc lau röa nÒn nhµ ®-îc dÔ dµng vµ gi÷ ®-îc vÖ
sinh, chØ nªn dïng si-li-c«n hoặc xiủmãng trắng trÐt vµo khe
hë xung quanh bµn cÇu gi÷a bµn cÇu vµ nÒn phßng vÖ
sinh.
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Lau chïi phÇn nhùa bµn cÇu b»ng v¶i mÒm, Èm theo
®Þnh kú.
B¶o qu¶n nh÷ng bé phËn b»ng nhùa, kh«ng sö dông
bÊt kú chÊt tÈy röa nµo kh«ng an toµn (chÊt tÈy röa toilet,
chÊt tÈy röa sµn nhµ, chÊt tÈy tr¾ng, benzene, s¬n lo·ng,
bét tÈy s¹ch, clezola…)

Trang 2/4

C¸c møc x¶
Bµn cÇu GROSSO ®-îc thiÕt kÕ víi hai møc x¶ riªng biÖt
NhÊn nót x¶ ®¹i: L-îng n-íc x¶ 6.5L/ 1 lÇn.
NhÊn nót x¶ tiÓu: L-îng n-íc x¶ 4.5L/ 1 lÇn.
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10.Ðiều kiện oan toànồ
Tu©n thñ theo c¸c chØ dÉn d-íi ®©y ®Ó tr¸nh h- háng cho bµn
cÇu.
10.1.Kh«ng ®-îc trÌo lªn n¾p ®Ëy hoÆc trÌo lªn bµn cÇu. Lµm
nh- vËy cã thÓ g©y h- háng cho bµn cÇu.

10.3.Kh«ng ®Æt bµn cÇu trùc tiÕp d-íi ¸nh n¾ng mÆt trêi,
hoÆc ®Ó m¸y s-ëi, nguån nhiÖt gÇn bµn cÇu, c¸c bé phËn
b»ng nhùa sÏ trë lªn b¹c mµu.

10.2.Kh«ng t¸c ®éng m¹nh vµo d©y cÊp n-íc cho bµn cÇu,
nã cã thÓ bÞ háng vµ lµ nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t-îng rß rØ
n-íc.

10.4.B¶o qu¶n nh÷ng bé phËn b»ng nhùa, kh«ng sö dông bÊt
kú chÊt tÈy röa nµo kh«ng an toµn (chÊt tÈy röa toilet, chÊt tÈy
röa sµn nhµ, chÊt tÈy tr¾ng, benzene, s¬n lo·ng, bét tÈy s¹ch,
clezola…)

C«ng ty TNHH sø INAX ViÖt Nam
D-¬ng x¸ - Gia L©m - Hµ Néi

Trang 3/4

10.5.Kh«ng nghiªng ng¶ khi sö dông bµn cÇu, lµm nh- vËy cã
thÓ g©y h- háng cho bµn cÇu.

Chó ý:
-§Ó ®¶m b¶o an toµn vµ l¾p r¸p ®óng, xin vui lßng ®äc kü néi
dung b¶n chØ dÉn nµy.
-§Ó tr¸nh ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng cña bé linh kiÖn x¶ ®Ò nghÞ
quý kh¸ch hµng kh«ng ®iÒu chØnh c¸c chi tiÕt bªn trong.
§Ó bé linh kiÖn x¶ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ¸p lùc n-íc cÊp
kh«ng nªn thÊp h¬n 0.15kgf/cm2.
-Trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p. Tr-íc khi nèi èng cÊp n-íc vµo bµn
cÇu ®Ò nghÞ quý kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn theo nh÷ng b-íc
sau:
! Lµm s¹ch ®-êng èng n-íc trong nhµ b»ng c¸ch x¶ n-íc ra
ngoµi mét lóc ®Ó c¸t, ®¸ vôn, r¸c... ®-îc tho¸t ra ngoµi hÕt
(NhÊt lµ víi nhµ míi x©y dùng cã ®-êng èng n-íc míi).
!Sau khi biÕt ch¾c ®-êng èng n-íc ®· s¹ch th× míi nèi èng
cÊp n-íc víi kÐt n-íc. V× nÕu c¸t, ®¸ vôn, r¸c... cßn trong
®-êng èng sÏ lµm t¾c tÊm läc n-íc cÊp vµo kÐt, còng nh- lµm
van cÊp bÞ rß n-íc.

Iso 9001
Iso 14001

h-íng dÉn l¾p ®Æt vµ sö dông
bµn cÇu MéT KHèI GC-2700VN

The most advanced technology from japan
H½y l¾p ®Æt ®óng trªn c¬ së hiÓu râ néi dung cña b¶n h-íng dÉn l¾p ®Æt nµy ®Ó cã thÓ ph¸t huy 100% chøc n¨ng cña s¶n phÈm

Quý kh¸ch hµng l-u ý

TRÝỜNG HỢP LẮP BÀN CẦU GROSSO NẮP SHOWER TOILET

NÕu trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, sö dông quý kh¸ch hµng cÇn sù h-íng dÉn vµ
trî gióp, xin vui lßng liªn hÖ víi v¨n phßng ®¹i diÖn cña chóng t«i theo ®Þa
chØ sau :
V¨n Phßng t¹i Hµ Néi: Tßa nhµ Pathfinder (tÇng 2) - Sè 73 TrÇn Duy H-ng - Q.CÇu
GiÊy - Hµ Néi.
Tel: (04) 35 566 153 hoÆc (04) 35 566 639
Fax: (04) 35 566 031.
Chi Nh¸nh t¹i TP.HCM: 319/B5 Lý Th-êng KiÖt, P.15, Q.11, TP.HCM (khu th-¬ng
m¹i ThuËnViÖt)
Tel: (08) 38 645 293 hoÆc (08) 38 665 605
Fax: (08) 38 646 727.
Chi nhánh tại Ðà Nẵng: Tầng ứẩ ấốừ Ðiện ồiên Phủẩ Ðà Nẵng ạtầng ấ là
showroom của INẵXự
Tel: 0511 3659111 - 3659113
Fax: 0511 3659115
Chi nhánh tại Cần Thõ: Tầng ầẩ toà nhà Nguyễn Ốiếuẩ ấệấ Trần Ốýng
Ðạoẩ Phýờng ẵn Phúẩ Quận Ninh Kiều, TP Cần Thõ
Tel: 0710-6252246
Fax: 0710-6252202

LÝU Ý:KHI LẮP ÐẶT CẦN PHẢI LẮP ÐẶT THÊM CÚT NỐI ADAPTER
Adapter cấp nýớc ạống nốiự

( 1 ) Lắp nắp ðậy ngắt nýớc vào bộ phận lắp

ống cấp nýớcẩ cố ðịnh chắc chắn bằng kẹpậ

Kẹp
Nắp ðậy ngắt nýớc

Nắp ðậy ngắt nýớc

(2) Tháo bộ lọc ra và lắp ống nối cấp nýớc
(adapter) vàoậ
Khi lắpẩ hãy kiểm tra xem ðã lắp bộ lọc vào
chính xác chýaậ

(4) Hãy kiểm tra chắc chắn không bị rò nýớcậ

Ống nối
cấp nýớc

Kẹp
Ống cấp nýớc mềm

Chú ý:
Xem thêm hýớng dẫn lắp ðặt và sử dụng
của SHOWER TOILETạÐi cùng sản phẩmự

C«ng ty TNHH sø INAX ViÖt Nam
D-¬ng x¸ - Gia L©m - Hµ Néi

C«ng ty TNHH Sø INAX ViÖt Nam
§Þa chØ: D-¬ng X¸-Gia L©m-Hµ Néi
Website: http://www.inax.com.vn

Bộ lọc

Chú ý:
● Không vặn ống nối cấp nýớc quá chặt
☺Nếu bộ phận lọc bị hý hạiẩ có thể là
nguyên nhân gây hỏng hócậ

(3) Khi lắp ống cấp nýớc mềm vào phần
thânẩ hãy cố ðịnh chắc chắn bằng kẹpậ

Kẹp

Kẹp

Ống cấp nýớc mềm
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