Tường
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHẬU ĐẶT BÀN

2. Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ cần
thiết
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Xoay 90°

* Xoay bulông 1 góc * Cố định bulông
90°
bằng đai ốc

Bản vẽ mẫu của lỗ cắt
Cắt theo đường vẽ lỗ cắt

3

2

1

* Đặt bulông vào vị trí
lỗ A ở mặt đáy của
chậu

Hình 1: Bản vẽ tỷ lệ 1:1 sử dụng để cắt lỗ lắp đặt chậu lên bàn

Băng tan

7. Lắp đặt ống thải và nối dây cấp nước:
3. Tạo lỗ lắp đặt chậu trên bàn
- Trước khi lắp đặt phải đảm bảo đã lắp đặt xong vị trí
- Dựa vào bản vẽ tỷ lệ 1:1 (hình 1) để cắt lỗ trên của ống cấp và ống thải.
mặt bàn khi lắp đặt chậu
- Trong quá trình lắp đặt vì vị trí ống chờ là vị trí thừa
ra vì vậy quý khách có thể cắt ngắn cho phù hợp với
4. Lắp bulông vào thân chậu
vị trí đường ống.
- Lật ngược chậu, quý khách sẽ thấy 2 lỗ bắt ốc Chú ý:
chữ T (lỗ A) trên mặt sau của chậu.
+ Không nên xiết quá chặt có thể gây hỏng thiết bị.
- Đưa đầu chữ T của bulông vào lỗ rồi xoay 1 góc + Lực xiết nhỏ hơn 25N
90° sao cho đầu bulông chặn ngang miệng lỗ. Sau
1. Ống thải.
2. Dây cấp nước nóng.
đó cố định bulông bằng đai ốc (bộ phụ kiện đi kèm
3. Dây cấp nước lạnh.
4. Vị trí ống cấp.
sản phẩm).
5. Vị trí ống thải.
A

Cắt theo đường này

6. Lắp đặt vòi lên chậu:
- Tùy vào điều kiện sử dụng mà người dùng có thể lắp
đặt với các loại vòi khác nhau.
- Nếu lắp đặt với vòi của INAX vui lòng xem hướng
dẫn lắp đặt vòi đi cùng sản phẩm
- Chú ý: Trước khi lắp đặt cần vệ sinh sạch đường
ống trong nhà bằng cách xả nước ra ngoài một lúc.

Cắt theo đường này

5. Lắp đặt chậu lên bàn:
- Đặt chậu vào vị trí đã được khoét sẵn trên mặt bàn.
Hai bulông bắt với chậu phải ăn khớp với hai lỗ trên
bàn
- Siết chặt hai đai ốc để cố định chậu

Cắt theo đường này

1. Bản vẽ lắp đặt:

6. Gioăng cao su.
7. Nắp trang trí.
8. Đai ốc cố định

6

Chú ý về mặt an toàn.
- Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt.
- Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, xác nhận xem thiết bị
có hoạt động bình thường không ?
- Yêu cầu quý khách lưu giữ bản hướng dẫn lắp đặt
và sử dụng để tham khảo trong suốt quá trình sử
dụng.

Đặt dưỡng cắt bằng giấy lên mặt
bàn, định vị trí của chậu trên bàn
và đánh dấu đường cắt theo viền
trong của dưỡng. Sau đó dùng
dụng cụ để tạo lỗ trên mặt bàn
theo đường đã đánh dấu

