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INSTALLATION INSTRUCTIONS TC393VS 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TC393VS 

 

A 

4. Insert screw (C) and washer (D) into 
seat & cover (A). Then tighten with 
bushing nut (E) by a screwdriver. 
Put cover cap(F) for finishing. 
 
  
 

3. Place the seat on the bowl and adjust  
the seat to fit the bowl. 

  Open the cover while holding seat  
  down on bowl. The hinge unit will 
rotate into place, ready for bolting. 

  (This step is not required for TC392V 
  and TC393V). 

 

3. Đặt bệ ngồi lên trên bề mặt thân cầu  
  và điều chỉnh sao cho cân đối với bề  
  mặt thân cầu. 
  Nâng phần nắp đậy lên trong khi vẫn 
  giữ nguyên bệ ngồi trên bề mặt thân  
cầu. Phần khớp nối sẽ quay vào đúng  
vị trí sẵn sàng để bắt vít. 

  (Quá trình này không cần thiết cho  
  sản phẩm TC392V và TC393V). 

 

  

CONTENTS  

A- Seat and cover (1)  D- Washer (2) 

B- PVC washers (2)     E- Bushing nut (2)  

C- Screw (2)  F- Cover cap (2) 

(Bolt caps (F) are used to put over the body fixing bolt). 

 

 
 

  1. Move Seat and cover (A) and accessories  
    from box. 

        Place  PVC  washers (B) underneath 
        hinge area of seat . 

 
1. Tháo nắp đậy, bệ ngồi (A) và phụ kiện  
  ra khỏi hộp đựng sản phẩm. 
  Đặt đệm cao su PVC (B) xuống bên  
  dưới như hình vẽ. 

INSTALLATION Lắp đặt sản phẩm 

Sản phẩm bao gồm 

A- Nắp đậy, bệ ngồi (1)   D- Longden (2) 

B- Đệm cao su PVC (2)      E- Ủng cao su (2)   

C- Bulon đầu tròn (2)  F- Nắp chụp (2) 

(Nắp chụp (F) là mũ trên nắp đậy dùng để che lỗ bắt nắp) 

B 

C E 

F 

F 

2. Move the bolt out of the rubber 
expansion with nut then insert rubber 
expansion with nut into bowl seat 
holes. 
 

2. Tháo ủng cao su ra khỏi bu lông, lắp                             

4. Chèn bulong đầu tròn (C), 
longden (D) vào nắp đậy bệ ngồi 
(A). Sau đó vặn chặt vào ủng cao 

su (E) bằng tô vít. Cuối cùng đậy 
nắp chụp (F) 

 

ủng cao su vào lỗ lắp bệ ngồi & 
nắp đậy trên bàn cầu. 



1. Regular Care: 
  Wipe unit with a soft, damp wash cloth. 
 
  Removing Stains: 
Wipe unit with a damp cloth containing 
mild , diluted dishwashing soap ,then 

  wipe dry with another damp cloth. 

 

 
CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS TC393VS 

   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TC393VS 

Vệ sinh sản phẩm CLEANING 

1. Vệ sinh định kỳ: 
Dùng vải mềm, ẩm lau nhẹ bề mặt nắp 
đậy.   

  Làm sạch vết bẩn: 
  Dùng chất tẩy rửa loại trung tính (như  
  xà phòng bột ), sau đó dùng vải sạch  
  lau khô. 

2. Detergents: 
  Never use abrasive powders on your seat. 
  Avoid using disinfectant , detergent , or 
  cleaning products in aerosol cans. 
  Some bathroom chemicals and cosmetics 
  may damage the finish of the seat. 

2. Chất tẩy rửa vệ sinh: 
  Không  dùng bột mài làm vệ sinh bề  
  mặt nắp đậy. 
  Một số loại mỹ phẩm dùng trong nhà  
  vệ sinh có thể gây hư  hại cho bề mặt  
  nắp đậy. 

 


