HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỒN TẮM
MASSAGE CAO CẤP
1. Sách hướng dẫn thi công và sách hướng dẫn sử dụng đều
là những cuốn sách quan trọng hướng dẫn cho khách hàng
cách thi công và sử dụng sản phẩm này.
2. Sau khi thi công xong, người thi công có trách nhiệm bàn
giao lại cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh.
3. Khi thi công, nhất thiết phải thi công chính xác theo sách
hướng dẫn này.
4. Khi thi công tác nghiệp cần đeo găng tay để tránh các bộ
phận đầu kim loại ở phía sau bồn tắm làm tay bị xước.
5. FRP sử dụng trong sản phẩm này là chất có thể cháy được,
cần cẩn thận và không nên để thuốc lá v.v... tiếp xúc với bồn.
6. Hình vẽ trong sách hướng dẫn này chỉ để tham khảo.
7. Người thi công cần đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng rồi mới
tiến hành thi công.

MSBV-1800N

MSBV-1700B
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1. KÍ HIỆU CẢNH BÁO VÀ CHÚ Ý
Gi¶i thÝch vÒ thuËt ng÷ vµ ký hiÖu

Người thi công cần đọc kỹ những điều cần chú ý về an toàn sau đây rồi mới tiến hành thi công
* Nội dung thể hiện của các ký hiệu:

Cảnh báo: Thể hiện khả năng gây tử vong hoặc bị thương nặng

Chú ý: Thể hiện khả năng dẫn đến bị thương hoặc tổn thất về tài sản
* Hình vẽ cảnh báo an toàn:

.... "Chú ý”

.... "Thực hiện theo đúng chỉ dẫn”

.... "Cần phải tiếp đất "

* NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý:
- Những nội dung được nhắc nhở dưới đây là những nội dung quan trọng liên quan đến sự an
toàn, cần tuân thủ nghiêm ngặt, nếu không có thể dẫn đến bị thương hoặc tổn thất về tài sản.

CẢNH BÁO
Việc tiếp đất phải được thực hiện nghiêm túc, nếu không có thể dẫn đến sự cố hở điện, điện giật

CHÚ Ý
Lắp đặt đường dẫn nước nóng và lạnh theo đúng hướng dẫn để tránh rò nước.
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2. BẢN VẼ LẮP ĐẶT SẢN PHẨM
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Sản phẩm này có 2 chức năng:
1. Sục sóng: Ở 2 đầu của bồn tắm có 4 vòi phun, dòng nước được phun ra sẽ thực hiện mát xa đối
với các vùng lưng, eo, chân của người sử dụng.
2. Sủi bọt: Phía dưới của bồn tắm có lắp 8 vòi phun để phun bọt khí lên trên, các bọt khí trong
nước sẽ giúp mát xa nhẹ nhàng cho cơ thể.
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3. CHI TIẾT SẢN PHẨM

* Hình vẽ bồn tắm chỉ để tham khảo

Thân bồn tắm (Số lượng: 1)

Hộp điện 370x350x150 (Số lượng: 1)

Giấy hướng dẫn lắp đặt và sử dụng

JE T

Bề mặt điều khiển (Số lượng: 1)

Tem sắt không gỉ (Số lượng: 1)

BLOW

Tem chú thích trên bề mặt điều khiển (Số lượng: 1)

Ốc vít, vít nở và nắp đệm

Ốc vít đầu bằng M4X10

(Số lượng: 4)

(Số lượng: 2)
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4. SƠ ĐỒ TỔNG THỂ KHI LẮP ĐẶT
Dây nối bảng điều khiển
Mặt điều khiển
Hộp điện

Dây bơm khí
Dây nguồn nước

Cửa kiểm tra linh kiện
bơm nước và vòi xả

Cửa kiểm tra
linh kiện bơm khí

* Kích thước của 2 cửa kiểm tra phải tiện cho việc lấy bơm khí và bơm nước ra, tiện cho việc sửa
chữa.
* Kích thước ngoài của bơm gió: 270x140x140
* Kích thước ngoài của bơm nước: 340x160x210
* CHÚ Ý:
* Hộp điện bắt buộc phải để ở trong phòng bên cạnh. đảm bảo khoảng cách giữa thân hộp điện và
tường là trên 100mm để đảm bảo toả nhiệt và phòng chống các ống mềm bị uốn cong. Đường dây
điện và ống mềm đều phải được đặt ở bên trong tường và bên trong thành viền của bồn tắm.

5. CÁC BƯỚC THI CÔNG
1. Lắp đặt ống thải nước vào thân bồn.
2. Xác định vị trí lắp đặt bảng điều khiển, thân bồn, hộp điện.
3. Lắp đặt bảng điều khiển.
4. Lắp đặt hệ thống điện.
5. Điều chỉnh thân bồn.
6. Lắp đặt thân bồn tắm.
7. Cố định hộp điện.
8. Lắp vòi nước và dùng thử.
Chú ý:
*Việc nối dây điện phải do nhân viên của công ty INAX thực hiện và tuân thủ đầy đủ các biện pháp an
toàn khi lắp đặt.
*Trong quá trính vận chuyển và lắp đặt tránh va đập gây ra sự cố hỏng hóc hay rò nước.
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6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG
6.1 Lắp đặt ống thải nước vào thân bồn.
Cố định ống thải mềm vào thân bồn tắm, hướng lắp đặt tuỳ thuộc vào vị trí đặt ống thải trên nền
nhà:
Chú ý: - Dùng Silicon trét bên ngoài ren để tránh rò rỉ nước trong quá trình lắp đặt.
- Tùy thuộc vị trí lắp đặt lỗ thoát nước. Khách hàng khi lắp đặt cần mua thêm phần ống thải
nối giữa đầu ống thải của bồn và lỗ thoát nước.
Khách hàng tự điều chỉnh
200~400

500

Lỗ vuông lắp đặt trên
bề mặt
Lỗ dây dẫn

Keo Silicon

Chú ý:
*Đường dây điện bị uốn cong dễ dẫn đến hỏng hóc,
không tiện sửa chữa
*Ống mềm bị uốn cong dễ dẫn đến khí không thông
suốt, dòng khí không đủ,hỏng bơm khí.

6.2 Điều kiện lắp đặt.
* Hộp điện bắt buộc phải được lắp đặt ở phòng bên cạnh (Không được để ở những nơi ẩm ướt
như nhà vệ sinh, nhà tắm v.v...)
* Bề mặt bảng điều khiển nên đặt ở vị trí người sử dụng tiện thao tác khi ngồi trong bồn tắm
* Đường dây điện và ống mềm không được liên quan hay tiếp xúc với đường dẫn nước vào của vòi
nước.
* Đường dây điện và ống mềm khi lắp xuyên qua tường không được uốn cong hay bị biến dạng.
*Khách hàng căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh cho thích hợp nhưng không vi phạm các
nguyên tắc trên.
6.3 Lắp đặt bảng điều khiển.

Quay ra ngoài
Căn chuẩn
Giá treo
85
65

Bảng điều khiển

40

INAX
>ABS<

Tem dán

! Tại vị trí lắp bảng điều khiển khoan 1 lỗ vuông có kích thước rộng khoảng 65x85x40mm.
Cố định giá đỡ lên tường bằng vít (phụ kiện đi cùng sản phẩm).
! Lắp dây của bảng điều khiển vào nguồn qua đường ống. Sau đó bóc lớp phủ bên ngoài của tấm
băng dính 2 mặt phía sau bề mặt rồi dán lên tường. Cuối cùng dùng ốc vít để cố định.
! Dán tem chống xước trên bề mặt bảng điều khiển.
Chú ý: Khi dán tem cần căn chỉnh sao cho thẳng hàng.
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6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG
6.4 Lắp đặt hệ thống điện - Kết nối bảng điều khiển, bơm sục khí, bơm nước tuần hoàn
với hộp điện.
Lần lượt đấu nối dây nối của bảng điều khiển, dây nối với hệ thống chiếu sáng dưới nước, dây
nối với máy bơm nước và dây nối với máy bơm khí vào phía bên phải của hộp điện, xem hình ảnh
bên dưới.
Chú ý: Dây nối máy bơm nước và bơm khí đều có đường dây tiếp đất, do đó nhất định phải
nối tiếp đất.
Công tắc
Hộp điện

Nối bảng mặt điều khiển
Nối máy bơm khí và bơm nước

Nối đèn chiếu
sáng dưới
nước

Vị trí đấu nối bảng
điều khiển

Màu xanh
Màu nâu

Màu xanh
Màu nâu
Cắm trực
tiếp là được
Dây nối
bơm khí

Dây nối
bơm nước

Dùng Tô vít cố
định đường dây

Bơm khí

Bơm nước

Chú ý

! Ống mềm không được để bị gập, uốn cong để tránh dòng khí không thông suốt.
! Đường dây điều khiển và dây nguồn điện được buộc tách rời, để tránh gây hiện tượng nhầm
tín hiệu.

! Thành lỗ khoan phải được mài nhẵn để tránh làm tổn hại đến đường điện và ống mềm.
! Không được thao tác khi tay ướt.
! Không được để dây điện dưới đất.
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6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG
6.5: Điều chỉnh thân bồn.

a
b

! Dùng livo điều chỉnh thăng bằng của thân bồn ở

d
c

các vị trí a, b, c và d.
! Cách điều chỉnh như sau: Dưới gía đỡ của bồn có
các chân điều chỉnh, điều chỉnh sao cho thân bồn tắm
thăng bằng và chân điều chỉnh thì tiếp đất. Sau khi
điều chỉnh xong thì cố định chân điều chỉnh bằng đai
ốc hãm.

Ch©n bån
§ai èc h·m
Ch©n vÝt
®iÒu chØnh

6.6: Lắp đặt thân bồn.

Silicon

Lớp vữa

Kt>3 mm
Kt>3 mm

Gạch ốp

Gạch ốp

Silicon
Kt>3 mm

Thân bồn
Gạch ốp

Kt>3 mm

Thân bồn

Lớp vữa
Kích thước chìm trong
tường khoảng 15 mm

Lớp gạch bao

Chú thích: Kt =kích thước

! Trước khi lắp thân bồn cần đảm bảo đã xây hệ thống tường bao và lắp đặt xong hệ thống ống
thải nước. ( Kích thước xây tường bao xem kích thước bản vẽ lắp đặt).
! Xác định khoảng cách thân bồn và phần gạch phải lớn hơn 3 mm để đảm bảo bồn tắm không bị
hư hỏng do biến dạng.
! Sau khi lắp đặt xong hoàn thiện bằng gạch ốp.
! Dùng Silicon tret vào khe hở của thân bồn và tường để thuận tiện trong quá trình vệ sinh.
Chú ý: Trong quá trình thi công cần chú ý không được làm xước bề mặt sản phẩm.

Dây trên bơm nước,
xác nhận liên kết
trên bồn tắm hoặc
tiếp đất.

Bơm khí

Bơm nước
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6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG
6.7: Cố định hộp điện.

! Cố định hộp điện ở nơi khô ráo thông gió tốt.
! Do bên trong hộp điện thường là các linh kiện điện, nếu khách hàng lắp hay đặt ở vị trí không
thích hợp sẽ dẫn đến dễ bị hư hỏng, Công ty Inax không chịu trách nhiệm về điều này.

! Hộp điện nên lắp đặt ở vị trí trẻ em không chạm tới được để trách xảy ra sự cố.
! Sau khi lắp đặt xong hộp điện, cần khoá chặt cửa hộp điện, rút chìa khoá và cất giữ chìa khoá
cẩn thận để thuận tiện cho việc sửa chữa sau này.

6.8: Lắp vòi nước và dùng thử.

! Lắp đặt các linh kiện như vòi nước v.v... cần tham khảo "Hướng dẫn lắp đặt" có liên quan.
! Cắm phích cắm nguồn điện trên hộp điện vào ổ cắm AC220V, mở công tắc ở trong hộp điện ra để
bắt đầu vận hành thử. Trước khi vận hành thử cần cho đầy nước vào bồn tắm, không được thấp hơn
mực nước đã đánh dấu.

! Mời tham khảo phương pháp vận hành cụ thể của bồn tắm sóng ở "Sách hứớng dẫn sử dụng".
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7. CHỨC NĂNG MASAGE VÀ SỤC KhÍ
Các ký tự trên bảng điều khiển thể hiện Massage và sục khí đề nghị xem hình vẽ dưới đây

Sục sóng

Sủi bọt

JET

BLOW

Sục sóng MASSAGE:
Lợi dụng dòng nước chảy tuần hoàn tạo ra các đợt sóng vỗ massage vào vùng lưng, sườn và
chân.
Sủi bọt MASSAGE:
Bơm nén khí nối các đường ống đến 8 lỗ phun khí dưới đáy bồn nhờ đó bọt khí sủi lên làm cho
nước cuồn cuộn xoa bóp nhẹ lên cơ thể, tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng.

8. DỊCH VỤ HẬU MÃI
*Nếu khách hàng gặp sự cố không thể tự khắc phục được, xin hãy liên hệ với đại lý, cửa hàng của
công ty chúng tôi:
*Điều kiện bảo hành như trong phiếu bảo hành đi cùng sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm
này.
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C«ng ty TNHH SỨ INAX VIỆT NAM (vinax)
D¬ng X¸- Gia L©m- Hµ Néi
Tel: (84)4.38766152
Fax: (84)4.38765957
Website: www.inax.com.vn

LƯU Ý VỚI KHÁCH HÀNG
Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp ,
xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau:
Văn Phòng tại Hà Nội: Toà nhà Pathfinder(tầng2)- Số 73 Trần Duy Hưng - Q.
Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 35 566 153 hoặc (04) 35 566 639
Fax: (04) 35 566 031.
Chi nhánh tại TP.HCM:Tầng 6, Tòa nhà Ngân Hàng Quân Đội
538. Cách mạng tháng 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
Tel: (08) 38460916, 38460932, 38640853
Fax: (08).38460905.
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 PVC-MeKong, 131 Trần Hưng Đạo,
Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Tel: 0710-6252246
Fax: 0710-6252202
Chi nhánh tại Nha Trang - Khánh Hòa: Tầng 4, toà nhà ACB, 80 Quang Trung,
Nha Trang, Khánh Hòa.
Tel: (0586) 250 306
Fax:(0586) 250 206

Made by inax corporation

