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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-293V

3.Hu ?ng d?n l?p giá ð? ch?u.
- V?ch d?u 2 ðý?ng chu?n ð? b?t vít n? (hai ðý?ng l?y
d?u song song v? i n?n ).
- U ?m th? giá ð? ch?u vào v?trí hai ðý?ng chu?n.
- Dùng bút l?y d?u 6 v?trí l? sau ðó khoan các l? Ø8 ð?
b?t vít n?. (Kích thu ?c nhý h?nh v?).
- B?t 6 vít n? vào 6 l? v? a khoan.
- C? ð?nh giá ð? ch?u v?i tý?ng b?ng 6 vít.
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5. C? ð?nh ch?u b?ng hai vít c? ð?nh.
- B?t hai vít n? b?ng nh? a vào hai l? v? a khoan.
- Ð?t ch?u l?i v?trí c?, dùng livo l?y thãng b?ng l?i sau ðó c?
ð?nh tai k?p v? i ch?u b?ng vít c? ð?nh(B? ph? ki?n ði kèm v?i
ch?u).
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6. Hu ? ng d?n l?p ð?t v?i.

4.L?p ch?u lên giá ð?.

2. Chu?n b?d?ng c? và v?t tu

Livo

Tua vít

- Ð?t ch?u lên hai giá ð? v? a ðý?c c? ð?nh vào tý?ng (? trên
ch?u ð? có b? ph?n ð? b?t v? i giá ð? ch?u).
- Dùng livo ði?u ch?nh sao cho ch?u thãng b?ng.
- U ?m th? tai k?p vào v?trí b?t tai k?p trên ch?u, l?y d?u hai v?trí
b?t vít n? sau ðó nh?c ch?u ra ngoài và khoan hai l? Ø8 ð? b?t
vít n?.
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- Tru ?c khi l?p ð?t v?i ph?i ð?m b?o ?ng th?i và ?ng c?p
ný?c ð? ðý?c l?p ð?t ðúng v?trí (kích thý?c tham kh?o
b?n v? l?p ð?t) và ph?i v? sinh ðý? ng ?ng b?ng cách x?
h?t ch?t b?n nhý ð?t, cát...ra ngoài.
- B?n hãy l?p ð?t ?ng th?i và v?i vào ðúng v?trí trên b? m?t
s? .
- V?i lo?i ch?u L-293V ta có th? l?p ðý?c nhi?u lo?i v?i
khác nhau nhý LFV-8000SH2, LFV-4001S, LFV-8000S...
(Cách th? c l?p ð?t v?i tham kh?o gi?y hý? ng ði kèm v? i
v?i ).
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7.L?p dây c?p ný?c và ?ng th?i vào v?trí ?ng ch? .
-Chú ý:
Tru?c khi l?p ð?t ph?i ð?m b?o ð? l?p ð?t xong v?trí
c?a ?ng c?p và ?ng th?i !
Các v?trí có ren nên qu?n bãng tan ð? ch?ng r?
ný?c.
Trong quá trình l?p ð?t v?v?trí ?ng ch? là v?trí tham
kh?o, do ðó khi l?p ð?t ?ng th?i có th? b?th? a ra. V?y
qu? khách có th? c?t ng?n cho phù h? p v?i v?trí ðý?ng
?ng.
Cách th? c l?p ð?t xem h?nh v?.

CHÚ Ý
* Tru ?c khi l?p ð?t ph?i ki?m tra xem có b?v?,
n? t trong quá tr?nh v?n chuy?n không ?
* Sau khi l?p ð?t xác nh?n l?i xem có b?n? t, v? do
l?p ð?t không?
* Ch? n? t, v? có th? gây thýõng t?t, r? ný?c, h?ng
hóc, b?n sàn nhà.
Không xi?t quá ch?t các ren v?n.
* S? là ð? d? v? , n? t s? gây nguy hi?m cho ngý? i
l?p ð?t ho?c s? d?ng.
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Chú ý v? m?t oan toàn:
* Hãy ð?c k? hý?ng d?n trý?c khi l?p ð?t.
* Các chú ? ðý?c tr?nh bày dý?i ðây tu? trý?ng h? p
mà có th? gây ra s? c? nghiêm tr?ng. Các v?n ð? nêu
ra ð?u có n?i dung liên quan ð?n oan toàn nên nh?t
thi?t ph?i tuân th?.
* Sau khi hoàn t?t vi?c l?p ð?t, xác nh?n xem thi?t b?
có ho?t ð?ng b?nh thý?ng không.
* Yêu c?u qu? khách hàng lýu gi? b?n hý?ng d?n l?p
ð?t và s? d?ng ð? tham kh?o su?t trong quá tr?nh s?
d?ng.
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1. Áp su?t t?i thi?u: Trên 0,07 Mpa (Khi lu u ð?ng)
2. Áp su?t t?i ða: Nh? hõn 0,75 Mpa (Khi ch?y)
Chú ?: N?u th?p hõn áp su?t ný?c t?i thi?u, d?ng ný?c s?
không ð? m?nh ð? r? a sach h?t l?ng ch?u. Ngoài ra khi ng?t
ný?c th?có th? gây ti?ng ?n.
B? O DÝ? NG
M?t s? luu ý khi b?o du?ng s?n ph?m.
1. S? d?ng các dung d?ch t?y r? a s? v? sinh k?t h?p v?i bàn
ch?i m?m (Không dùng bàn ch?i c? ng ho?c các lo?i gi?y ráp)
tránh làm xu ?c b? m?t men s? .
2. Lu u ý: Khi s? d?ng dung d?ch c? r? a tránh làm ?nh hu ?ng
ð?n các ph? ki?n c?a ch?u nhý van x?, ?ng th?i.

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 t?i Ðà N?ng: T?ng 2, 189 Ði?n Biên Ph?, Ðà
N?ng (t?ng 1 là showroom c?a INAX)
Tel: 0511 3659111 - 3659113
Fax: 0511 3659115
Chi nhánh t?i C?n Tho: T?ng 4, toà nhà Nguy?n Hi?u, 131
Tr?n Hung Ð?o, Phý?ng An Phú, Qu?n Ninh Ki?u, TP C?n
Tho
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

