Iso 9001
Iso 14001
The most advanced technology from japan
Xin c¶m ¬n quý kh¸ch ®· mua s¶n phÈm cña c«ng ty.

Híng dÉn l¾p ®Æt vµ sö dông chËu

* §äc kü b¶n híng 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 L-2397V

1. Bản vẽ kích thước của sản phẩm

- Chọn vị trí lắp chậu trên mặt bàn (tham khảo thêm bản vẽ
kích thước lắp đặt hình bên dưới).
- Đặt tờ giấy hướng dẫn lắp đặt lên mặt bàn tại vị trí lắp đặt( đi
kèm cùng sản phẩm ).
- Dùng vật lấy dấu tạo dấu trên mặt bàn theo đúng khuôn dạng
của mã chậu đã in trên giấy hướng dẫn
( cẩn thận tránh vạch nhầm sang mã chậu khác in cùng trên
giấy hướng dẫn).
- Bỏ tờ giấy ra và cắt tạo lỗ trên mặt bàn theo đúng khuôn
dạng đã lấy dấu.
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6. Hướng dẫn lắp đặt vòi.

2. Chuẩn bị dụng cụ và vật tư.
4. Lắp bulông vào thân chậu.

Tua vít

Máy cắt

Kìm

Cờ lê điều chỉnh

- Trước tiên hãy lật ngược chậu lên, quý khách sẽ thấy hai lỗ
để bắt bulông.
- Đặt bulông vào trong lỗ, quay bulông đi . Sau đó cố định
bulông với chậu bằng hai đai ốc( bộ phụ kiện đi kèm sản
phẩm).
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Thước dây

5. Lắp đặt chậu lên bàn.
Chú ý:
(Quý khách cũng có thể lắp đặt vòi vào sứ trước khi lắp đặt
chậu lên bàn).
- Đặt chậu vào vị trí đã được khoét sẵn ở trên mặt bàn. Hai
bulông bắt với chậu phải ăn khớp với hai lỗ ở trên bàn.
- Siết chặt hai đai ốc (phụ kiện đi kèm) để cố định chậu với mặt
bàn.

Băng tan

Máy khoan

3. Hướng dẫn cắt biên dạng để lắp đặt chậu trên
mặt bàn.
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- Trước khi lắp đặt vòi phải đảm bảo ống thải và ống cấp
nước đã được lắp đặt đúng vị trí(kích thước tham khảo
bản vẽ lắp đặt) và phải vệ sinh đường ống bằng cách xả
hết chất bẩn như đất, cát...ra ngoài.
- Bạn hãy lắp đặt ống thải và vòi vào đúng vị trí trên bề mặt
sứ.
- Với loại chậu L-2397V ta có thể lắp được nhiều loại vòi
khác nhau như LFV-8000SH2, LFV-4001S, LFV-8000S...
(Cách thức lắp đặt vòi tham khảo giấy hướng đi kèm với
vòi ).
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7.Lắp dây cấp nước và ống thải vào vị trí ống chờ .
CHÚ Ý
-Chú ý:
Trước khi lắp đặt phải đảm bảo đã lắp đặt xong vị trí của ống
cấp và ống thải !
Các vị trí có ren nên quấn băng tan để chống rò nước.
Trong quá trình lắp đặt vì vị trí ống chờ là vị trí tham khảo, do
đó khi lắp đặt ống thải có thể bị thừa ra. Vậy quý khách có thể
cắt ngắn cho phù hợp với vị trí đường ống.
Cách thức lắp đặt xem hình vẽ.

* Trước khi lắp đặt phải kiểm tra xem có bị vỡ,
nứt trong quá trình vận chuyển không ?
* Sau khi lắp đặt xác nhận lại xem có bị nứt, vỡ do
lắp đặt không?
* Chỗ nứt, vỡ có thể gây thương tật, rò nước,hỏng
hóc, bẩn sàn nhà.
Không xiết quá chặt các ren vặn.
* Sứ là đồ dễ vỡ, nứt sẽ gây nguy hiểm cho người
lắp đặt hoặc sử dụng.

Ống thải

Dây cấp nước

Vị trí ống
cấp

Lắp trang trí
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
1. Áp suất tối thiểu: Trên 0,07 Mpa (Khi lưu động)
2. Áp suất tối đa: Nhỏ hơn 0,75 Mpa (Khi chảy)
Chú ý: Nếu thấp hơn áp suất nước tối thiểu, dòng nước sẽ
không đủ mạnh để rửa sạch hết lòng chậu. Ngoài ra khi ngắt
nước thì có thể gây tiếng ồn.

Đai ốc cố định

g
ờn
Tư

Vị trí ống thải

Chú ý về mặt oan toàn:
* Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt.
* Các chú ý được trình bày dưới đây tuỳ trường hợp mà có
thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Các vấn đề nêu ra đều có nội
dung liên quan đến oan toàn nên nhất thiết phải tuân thủ.
* Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, xác nhận xem thiết bị có hoạt
động bình thường không.
* Yêu cầu quý khách hàng lưu giữ bản hướng dẫn lắp đặt và
sử dụng để tham khảo suốt trong quá trình sử dụng.
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BẢO DƯỠNG
Một số lưu ý khi bảo dưỡng sản phẩm.
1. Sử dụng các dung dịch tẩy rửa sứ vệ sinh kết hợp với bàn
chải mềm (Không dùng bàn chải cứng hoặc các loại giấy ráp)
tránh làm xước bề mặt men sứ.
2. Lưu ý: Khi sử dụng dung dịch cọ rửa tránh làm ảnh hưởng
đến các phụ kiện của chậu như van xả, ống thải.
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Quý kh¸ch hµng lu ý
NÕu trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, sö dông quý kh¸ch hµng
cÇn sù híng 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 Hng - 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 Thêng 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 Đà Nẵng: Tầng 2, 189 Điện Biên
Phủ, Đà Nẵng (tầng 1 là showroom của INAX)
Tel: 0511 3659111 - 3659113
Fax: 0511 3659115
Chi nhánh tại Cần Thơ: Tầng 4, toà nhà Nguyễn
Hiểu, 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận
Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Tel: 0710-6252246
Fax: 0710-6252202
C«ng ty TNHH Sø INAX ViÖt Nam
§Þa chØ: D¬ng X¸-Gia L©m-Hµ Néi
Website: http://www.inax.com

