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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 sö dông bån cÇu

* §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 : C-117VR, C-117VRN, C-333VR, C-333VRN, C-333VT, C-333VTN
1. B?n v? l?p ð?t

6. Phuong pháp l?p ð?t b?t.

3. Xác nh?n ph? ki?n ði cùng s?n ph?m
W.L

6.1: Xác ð?nh biên d?ng c?a chân b?t:
Ð?t thân b?t vào v? trí ?ng th?i. §iÒu
chØnh th©n bµn cÇu ®óng vÞ trÝ vµ vuông
gãc víi têng.
Dïng vËt lÊy dÊu v¹ch dÊu theo ®êng
ch©n bµn cÇu.
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C-333VT
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B? s?n ph?m C-333VT bao g?m các danh m?c sau:
+ Thân s? ( Thân b?t + két nu ?c)
+ N?p Seat & Cover CF-57VS
+ B? ph? ki?n két nu ?c DTF-701V
+ Gi?y hu ?ng d?n l?p ð?t và s? d?ng
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Ð? thu?n ti?n trong quá tr?nh l?p ð?t ð? ngh?qu? khách hàng chu?n
b?ð?y ð? v?t tý và m?t s? d?ng c? sau:
Chú ?: Trý?c khi l?p ð?t ph?i ð?m b?o ð? l?p ð?t ðúng ðý?ng ?ng
c?p thoát ný?c và v? sinh ðý?ng ?ng b?ng vi?c x? h?t ð?t, cát,
rác...ra ngoài ðý?ng ?ng.
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6.2: Dùng v? a ho?c xi mãng tr?ng
trét xung quanh ?ng th?i và biên
d?ng chân b?t kho?ng 20-30 mm
và dày kho?ng 10-20 mm.
Lýu ?: Trét phía trong biên d?ng
chân s?(nhý h?nh v?).

V?a ho?c xi mãng tr?ng

6.3: Sau khi ð? trét v? a th?l?p ð?t thân bàn c?u sao cho ?ng th?i
trên thân s? vào ðúng v?trí ?ng ch? th?i (xem h?nh v?)
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4. Chu?n b?v?t tý và d?ng c? c?n thi?t.

Livo

Tua vít
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2. Ð? ð?m b?o an toàn ð? ngh?tuân th? các ði?u sau:
Kìm

Ð? khi s? d?ng tránh x?y ra s? c?, ð? ngh?chú ý các v?n
ð? sau:
Trý?c khi l?p ð?t b?, ð? ngh?quý khách ð?c rõ các yêu
c?u, sau khi n?m rõ chính xác các yêu c?u m? i ti?n hành
l?p ð?t, s? d?ng.
Ngoài nhân viên s? a ch? a chuyên môn ra, không ai
ðý?c phép tháo d? , s? a ch? a, c?i t?o s?n ph?m.
Ð? s? thu?c lo?i s?n ph?m d? v? , trý?c khi l?p ð?t ph?i
ki?m tra trong quá trình v?n chuy?n s?n ph?m có b?h?ng
hóc hay không.
Khi l?p ð?t ð? ngh?l?p theo th? t? l?n lý?t các b? ph?n,
b?, n?p. (quá trình thi công tham kh?o phýõng pháp l?p ð?t
b?)
Trong quá trình l?p ð?t ho?c sau khi l?p ð?t xong, ð?
ngh?ð?m b?o là vi?c l?p ð?t không ð? x?y ra s? h?ng hóc
nào.
Do l?p ð?t không chính xác, nên khi s? d?ng x?y ra s?
c? thì công ty chúng tôi s? không ch?u trách nhi?m, mong
quý khách thông c?m.
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Thu ? c dây

Bãng tan

C? lê ði?u ch?nh

5. Xác ð?nh v?trí ?ng ch? th?i.
V?trí ?ng ch? th?i ð? ðý?c l?p ð?t s?n, v?v?y trý?c khi l?p ð?t s?n
ph?m s? ð? ngh?qu? khách ki?m tra ?ng ch? th?i ð? l?p ð?t ðúng
theo yêu c?u c?a nhà cung c?p s?n ph?m s? Inax hay chýa. N?u
l?p ð?t chýa ðúng s? ?nh hý? ng ð?n tiêu chu?n l?p ð?t c?a chúng
tôi.

V?a ho?c xi mãng tr?ng

7. L?p ph? ki?n két nu?c vào trong két nu?c.
Tru ?c khi l?p ð?t xin qu? khách lýu ?:

Têng

300

12 ~13mm
èng chê 100

Trang 1

! Ð? tránh ?nh hu ?ng ð?n ho?t ð?ng c?a b? linh ki?n x? ð? ngh?
qu? khách không ði?u ch?nh các chi ti?t bên trong.
! Ð? b? ph? ki?n x? ho?t ð?ng có hi?u qu?, áp l? c ný?c c?p
không nên th?p hõn 0.3kgf/cm² (Tu ong ðýõng v?i chi?u cao
c?t ný?c là 3.0m).
! Quy cách l?p ð?t tham kh?o h?nh v? trang bên.
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* §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 : C-117VR, C-117VRN, C-333VR, C-333VRN, C-333VT, C-333VTN

C?c x?
? ng c?p bù
Vòng ð?m kim lo?i

Dây xích
N?p c?c x?

Vòng ð?m cao su

9. L?p dây c?p nu?c.

M?t s? chú ý khi s? d?ng s?n ph?m

Lu u ý:
+Tru ?c khi l?p ð?t ph?i ð?m b?o ð? l?p ð?t ðúng v?trí ?ng c?p
ný?c (tham kh?o b?n v? l?p ð?t) và ðý?ng kính ?ng c?p là
R1/2.
+Ph?i ð?m b?o là ð? v? sinh ðý? ng ?ng.
+Khi l?p ð?t th?nên qu?n bãng tan vào các ð?u ren ð? ch?ng
r? r?ný?c.

* S?n ph?m này không ðý?c s? d?ng và c?t gi? trong môi trý?ng nhi?t
ð? dý?i 00C, n?u do l?nh quá mà gây n? t b?t thì có th? làm cho ný?c b?
rò r?và gây h?ng hóc.
* Ð? ngh?không ðý?c cho các ð? d? làm t?c nhý gi?y báo, b?m, bãng
v? sinh vào trong b?t, khi b?t?c l?p t? c dùng máy hút ð? x? lý ho?c m?i
nhân viên chuyên môn ð?n ð? x? lý.
*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

Gioãng cao su

(Không dùng bàn ch?i c? ng ho?c các lo?i gi?y ráp) tránh làm xu ?c b?
m?t men s? .
* Khi s? d?ng dung d?ch c? r? a tránh làm ?nh hu ?ng ð?n các ph? ki?n
c?a b?t nhý dây c?p, seat & cover.

10: L?p ð?t Seat & Cover vào thân b?t
C?c c?p

Bul«ng ®Þnh vÞ kÐt níc
(Vµo th©n bµn cÇu)

Két nu ?c

Ðai ?c ð?nh v?bulông v? i két ný?c

V?ng ð?m cao su
V?ng ð?m cao su

Seat & cover có hai lo?i:
+Lo?i n?p thu ?ng(Hình A)
+Lo?i n?p êm(hình B)
Phu ong pháp l?p ð?t xem
h?nh v?.
Ch?t ðóng thý?ng

Gioãng cao su

8. L?p két nu?c vào thân b?t.
H×nh A

Lu u ý: S? là ð? d? v? , do ðó
khi xi?t bulông không nên xi?t
ch?t qúa.
* Là nguyên nhân gây n? t v?,
r? r?ný?c.

Ch?t ðóng êm

Bulông ð?nh v?
Goãng cao su

Bulông
Ð?m cao su

L? b?t két nu ?c

L? b?t ch?t n?p trên thân bàn c?u
Gioang cao su

Vòng ð?m

H×nh B

Gioang nh? a
Ðai ?c

Ðai ?c

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

Iso 9001
Iso 14001

Trang 2

