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H-íng dÉn l¾p ®Æt vµ sö dông

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

Bån t¾m FBV-1700R vµ FBV-1500R (OCEAN)
Xin c¶m ¬n quÝ kh¸ch ®· lùa chän bån t¾m Fbv-1700R vµ FBV1500R, s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH sø INAX ViÖt Nam. Bån t¾m Fbv1700R vµ FBV-1500R ®-îc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ M-Shine cña INAX
(NhËt B¶n), víi c¸c -u ®iÓm næi bËt sau ®©y:
1. ChÊt l-îng th©n bån t¾m:
§-îc lµm bằng nhùa composite chÊt l-îng NhËt B¶n ®· qua xö lÝ ®Æc biÖt,
t¹o cho bån t¾m kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt tèt, cøng ch¾c, khã trÇy x-íc vµ chÞu
®-îc va ®Ëp tèt h¬n bån th«ng th-êng.
2. ChÊt l-îng èng th¶i:
Bé phô kiÖn x¶ ®-îc thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông cña bån t¾m,
gióp lµm t¨ng ®é bÒn s¶n phÈm.
3. TÝnh an toµn:
Bån t¾m kh«ng cã c¸c gãc c¹nh, ®¸y bån ®-îc thiÕt kÕ chèng tr-ît vµ líp
chÞu lùc t¨ng c-êng rÊt an toµn cho ng-êi sö dông.
4. ThiÕt kÕ t¹o sù tho¶i m¸i cho ng-êi sö dông:
- Bån t¾m cã kiÓu d¸ng h×nh thang víi chç tùa ®Çu vµ g¸c tay t¹o sù tho¶i
m¸i cao ®é.
- Nhê thiÕt kÕ d¹ng h×nh thang nªn rót ng¾n thêi gian cÊp n-íc vµ x¶ n-íc.
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Tuú theo diÖn tÝch nhµ t¾m mµ cã thÓ chän mét trong bèn c¸ch ®Æt bån t¾m
nh- h×nh vÏ trªn.

3. L¾p ®Æt èng th¶i:
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Cót nèi ch÷ T

èng th¶i

Ch©n ®ì b»ng g¹ch

Lýu ý: Chiều dài của ống thải sẽ ðýợc xác ðịnh theo chiều cao lắp ðặt
của bồn tắm.

Ð ý! ngkính " ngch! th#i Ø48 mm

FBV - 1700R (1500R) (Thể tích: 150L ừ120Lồồ

C«ng ty TNHH sø INAX ViÖt Nam
D-¬ng x¸ - Gia L©m - Hµ Néi
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- Ðặt bồn tắm thãng bằng trên sàn nhà tắmể hai chân bồn ðýợc ðặt trên ế bệ
ðỡ bằng gạchớ
- Chiều cao của bệ ðỡ tối thiểu là 120 mm
- Lắp ðặt hệ thống thải với bồn tắm nhý sau:

Trang 1

01. èng ch¶y trµn.
02. Gio¨ng cao su.
03. Th©n bån.
04. §Öm kim lo¹i.
05. VÝt.
06. Vßng ®Öm.
07. Tay vÆn.
08. Nót chÆn n-íc.
09. VÝt.

Sµn nhµ
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10. §Õ chÆn.
11. Gio¨ng cao su trªn.
12. Gio¨ng cao su d-íi.
13. èng th¶i ngang.
14. èng chêØ48mm.
15. èng th¶i
16. Gio¨ng cao su.
17. Cót nèi ch÷ T.
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4. Khoảng cách từ bồn ðến týờng
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01. Týờng
02. Lớp vữa
03. Gạch ốp lát
04. Silicon
05. Thân bồn
Khoảng cách từ bồn ðến
týờng kc >= 3mm.
Kt : Kích thýớc nhỏ nhất từ
mép bồn ðến thành bồn là
50 mm.
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!§Ó gi÷ cho bÒ mÆt bån lu«n ®-îc bãng ®Ñp l©u dµi, trong qu¸ tr×nh sö dông:
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Ðể tránh biến dạng bồn bởi nhiệt ðộể trong
mọi trýờng hợpể khoảng cách từ bồn so với
týờng ít nhất là ờ mmể sử dụng silicon ðể
trét vào khe hở giữa bồn và týờng.

+ Kh«ng ®-îc lau röa bån b»ng c¸c chÊt tÈy röa dïng ®Ó lau röa vËt
liÖu men sø.
+ Kh«ng dïng giÎ nh¸m ®Ó lau röa bån, hoÆc cho c¸c vËt liÖu cøng va
ch¹m víi bån.
+ Kh«ng ®-îc ®Ó bån tiÕp xóc víi vËt cã nhiÖt ®é qu¸ cao nh- ngän
löa, tµn thuèc l¸...
NÕu gÆp v-íng m¾c g× trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ sö dông, quý kh¸ch hµng 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 ếể ễừấ Ðiện Biên Phủể Ðà Nẵng ạtầng ễ là
showroom của INAXề
Tel: 0511 3659111 - 3659113
Fax: 0511 3659115
Chi nhánh tại Cần Thõ: Tầng ậể toà nhà Nguyễn Hiếuể ễờễ Trần Hýng Ðạoể
Phýờng An Phúể Quận Ninh Kiều, TP Cần Thõ
Tel: 0710-6252246
Fax: 0710-6252202

THE MOST AVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN
C¤NG TY Sø TNHH SỨ INAX VIỆT NAM.
§ÞA CHØ: D¦¥NG X¸ - GIA L¢M Hµ NéI.
Website: http://www.inax.com.vn/

5. Chú ý khi lắp ðặt bồn
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!§Ó ®¶m b¶o an toµn vµ l¾p r¸p ®óng, xin vui lßng ®äc kü néi dung b¶n chØ
dÉn nµy.
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quý kh¸ch hµng l-u ý
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B ªbêt«ng.
Lớp
tông

Ðể tránh biến dạng bồn trong suốt quá trình sử dụng và co giãn vì nhiệt ðộể
Chân bồn phải ðặt trên chân ðỡể không ðýợc ðể chân bồn lõ lửng ạhình ễề
và không ðýợc chôn bồn trong bê tôngể vữaớ

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