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hƯíng dÉn l¾p ®Æt vµ sö dông bµn cÇu

H½y l¾p ®Æt ®óng trªn c¬ së hiÓu râ néi dung cña b¶n hưíng dÉn l¾p ®Æt nµy ®Ó cã thÓ ph¸t huy 100% chøc n¨ng cña s¶n phÈm

M· s¶n phÈm : C-808V, C-808VN
1.Bản vẽ lắp đặt sản phẩm.
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4. L¾p ®Æt èng chê vµ tr¸t v÷a hoÆc xi m¨ng tr¾ng xung quanh .

5. L¾p ®Æt bµn cÇu.

4.1. Chiều cao ống chờ từ 12-13mm, đường kính trong ống chờ
khoảng 100 mm và khoảng cách từ tâm lỗ đến tường là 300mm
(như hình vẽ).

5.1.§Æt bµn cÇu lªn ®Õ th¶i sao cho lç tho¸t bµn cÇu c¾m vµo trong
miÖng ®Õ th¶i.§iÒu chØnh cho ®óng vÞ trÝ, dïng èc vÝt cè ®Þnh bµn cÇu
xuèng nÒn nhµ.
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4.1. L¾p Gio¨ng cao su vµo trap (®Õ th¶i):
§Ó cho l¾p ®Æt thuËn tiÖn, trưíc khi l¾p ®Æt, h·y b«i nưíc vµo vµnh
trong Gio¨ng cao su. Dïng tay më réng miÖng Gio¨ng, sau ®ã l¾p
bao ngoµi miÖng ®Õ th¶i ( chó ý ph¶i Ên Gio¨ng cao su xuèng tËn
cïng ®Ó tr¸nh rß nưíc vµ khÝ).

2.Xác nhận phụ kiện đi cùng sản phẩm.

Gioăng cao su

Dây cấp nước

Van chặn nước

5.2. §Ó viÖc lau röa nÒn nhµ ®ưîc dÔ dµng vµ gi÷ ®ưîc vÖ sinh, chØ
nªn dïng silicon trÐt xung quanh ch©n bµn cÇu.

Thân, két nước và nắp ngồi
(Bao gồm phụ kiện)

Ốc cố định bệt

Phụ kiện bắt sàn

Ống thải

Giấy hướng dẫn
lắp đặt và sử dụng

3.Công cụ và vật liệu đề nghị

4.2. §Æt ®Õ th¶i vµo lç chê:
- §iÒu chØnh cho th¼ng gãc víi tưêng.
- LÊy dÊu khoan lç ®Æt në nhùa, b¾t vÝt cè ®Þnh tr¸p xuèng sµn.
- Dïng v÷a tr¸t tưêng cè ®Þnh 2 c¹nh ®Õ th¶i xuèng nÒn nhµ.
Gio¨ng cao su
Đinh vít

Hỗn hợp Silicon/vữa

Mỏ lết
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V÷a (hoÆc xi m¨ng tr¾ng)
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