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Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để 
sử dụng những lần sau.
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Danh mục phụ  kiện

Danh mục phụ kiện 
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Bát sen ...........................................1 bộ
 Bộ ống nối ......................................1 bộ
Nắp trang trí ...................................1 bộ
Vít tự khoan ...................................4 cái
Long đen inox ................................4 cái
Khuỷu nối ống ................................1 cái 
Hướng dẫn lắp đặt ..........................1 quyển
Hướng dẫn sử dụng ........................1 quyển

Số lượng này áp dụng đối với 
loại âm tường 
(Đối với loại lộ tường thì số 
lượng là 3 cái) 

Loại gắn trần

Lắp đặt bát sen

3. Tháo rời bát sen

Sau khi tháo đầu bát sen ra, có thể lắp đầu bát sen lại như các bước bên dưới.

Ống nốiNắp trang trí

Bát sen

Nắp 
trang tríỐng nối

Lưới lọc
Bộ lọc

Vòng đệm

       Sử dụng tua vít dẹt để căn chính 
khoảng cách giữa chốt khóa và đầu bát 
sen như hình trên và nhẹ nhàng tháo chốt 
khóa ra để tháo bát sen.
Chú ý: Vui lòng giữ chốt khóa bằng tay 
khi tháo rời để tránh rơi mất và chú ý đến 
phần ren để không bị sứt.

Bát sen

       Sử dụng clê để tháo đầu bát sen và 
ống cấp nước, rồi lấy vòng đệm và lưới 
lọc ra. Nếu lưới lọc bị bẩn có thể làm 
sạch lưới lọc.

4.. Lắp bát s

Nắp trang trí

Ống nối

Vòng đệm
Bộ lọc

Bát sen

Tua vít

Chốt khóa

Nắp trang trí

Ống nối

Bát sen

Lỗ lắp chốt khóa

      Lắp bộ lọc và vòng đệm vào đầu 
bát sen và vặn chặt vào ống nối.

Chốt khóa

    Lắp một đầu của chốt khóa vào lỗ lắp 
chốt khóa trên đầu bát sen, đầu kia được 
lắp vào lỗ còn lại trên đầu bát sen.
Chú ý: Cả hai đầu của chốt khóa phải 
được móc vào lỗ lắp chốt khóa trên đầu bát 
sen, nếu không có thể sẽ gây mất an toàn.

Khi tháo đầu bát sen ra, hay làm theo như các bước bên dưới.
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Danh mục các sản phẩm áp dụng: 
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Loại DBX152C

Lắp đặt bát sen

Ống nối

Bát sen

Nắp trang trí

Quấn băng tan tại đây

Mặt tường hoàn thiện

Cút nối kim loại hoặc 
ống PPR

<Ống cấp nước >

1. Trước khi lắp đặt phải đảm bảo bên trong ống cấp nước không có các vật lạ
như cát, cặn bẩn, sỏi v.v...
2. Lắp đặt đường ống cấp nước

(1)
(2)

Lắp nắp trang trí vào ống cấp nước
Quấn băng tan vào hai đầu ren ống nối.

Chú ý: a. Để đảm bảo nắp trang trí hoàn toàn có thể che được lỗ lắp sau khi
lắp đặt (kích thước lỗ lắp dưới    47), nếu không các bộ phận sẽ không được bảo 
vệ.
b. Điều chỉnh nắp trang trí đến vị trí sát tường sau khi lắp đặt.
c. Điều chỉnh bát sen theo hướng tốt nhất (cống gắng điều chính đúng mức).

Các yếu tố cần thiết khi lắp ống cấp nước có nguyên tắc tương tự
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Điều kiện lắp đặt và chú ý khi lắp đặt 

Điều kiện lắp đặt
1. Áp suất nước lạnh, nước nóng cấp vào:

 Áp suất tối thiểu ……… 0.05 MPa (áp suất động) 
Áp suất tối đa ...……...…. 0.5  MPa (áp suất động) 

Để sản phẩm hoạt động hiệu quả, khuyến nghị mức áp suất trong khoảng 0.2 ~ 0.4 MPa

2. Nhiệt độ nước cấp vào không vượt quá 70°C, nhiệt độ sử dụng kiến nghị là 60±5°C, khi
cấp nước nóng không sử dụng hơi nước.
3. Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C và dưới 60°C. Nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi
nước có thể sẽ bị biến dạng, nứt. Nếu cao hơn 60°C có thể làm hỏng các cấu trúc bên trong.
4. Để phòng ngừa bên trong vòi bị nứt vỡ, nhiệt độ nước xả ra ở vòi không được vượt quá
60°C, nhiệt độ sử dụng kiến nghị là dưới 45°C.
5. Khi không sử dụng trong một khoảng thời gian dài, có thể bên trong vòi nước và bên
ngoài bị gỉ sét dẫn tới không thể sử dụng.
6. Nếu quý khách muốn vứt bỏ sản phẩm, không xử lý sản phẩm như rác thải thông thường
mà hãy tuân theo quy định về hệ thống thu hồi đọc lập để tiến hành xử lý, tái chế, thu hồi 
thích hợp.
7. Sản phẩm trong hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

Chú ý khi lắp đặt

！
！

Cảnh báo :   Nếu không  nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thường 
nghiêm trọng cho con người hoặc tử vong.
 Chú ý: Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương 
nghiêm trọng cho con người hoặc tổn thất tài sản. 

C nh báo
1. Một bên cấp nước nóng của bát sen do ở trạng thái nhiệt độ cao, nên không trực tiếp để da
tiếp xúc với bề mặt linh kiện kim loại, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
2. Không được lắp ngược ống nối nước nóng, lạnh nếu không có thể sẽ bị bỏng.
3. Khi cung cấp nước nóng không sử dụng hơi nước, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
4. Do trọng lượng của đầu bát sen lớn, cần phải sử dụng các vít nở to và xích cố định có đủ
chắc chắn để lắp đặt, nếu không có thể gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng tài sản.
5. Không lắp đặt đầu nối ren G1 / 2 hoặc G3 / 4 của sản phẩm này với các đầu nối ren R1 / 2
hoặc R3 / 4 trong khi thi công, nếu không có thể bị nứt hoặc rò rỉ.

Lắp đặt bát sen

Bát sen loại trộn khí:
Trước khi lắp đặt phải xả hết cặn bẩn, cát và dị vật,... bên trong ống cấp nước, trong 
quá trình lắp đặt cũng chú ý không để các tạp chất như cặn chui vào bát sen hoặc bên 
trong ống cấp nước.

Vít 

Ống nối

Bát sen

Gioăng chữ O

 Bên trong có van tiết 
lưu và lưới lọc

Quấn băng tan tại đây
Nắp trang trí

Vít tự khoan  
(6x40) Long đen inox 

Giá đỡ 
Vòng cố định

Vòng chặn

Hình 2

II. Lắp đặt bát sen trộn khí kiểu gắn tường (như hình 2)
1.
(1)

(2)

(3)

 Lắp đặt giá đỡ:
Trước tiên lắp gioăng chữ O vào nắp trang trí, đồng thời lắp lần lượt vòng cố 
định, vòng chặn (chú ý hướng lắp) vào ống nối.
Quấn lượng băng tan vừa đủ vào phần ren của ống nối, vặn vào đầu nối ống cấp 
nước, điều chỉnh góc xoay của ống nối sao cho khuỷu nối ống vuông góc và 
quay xuống dưới;
Cố định giá đỡ trên tường bằng vít tự khoan, sau đó vặn chặt vòng cố định, cuối 
cùng điều chỉnh nắp trang trí sao cho thích hợp.

2.. Lắp đặt bát sen:
Lắp lần lượt bát sen, lưới lọc theo như hình minh họa, vặn chặt với ống nối, điều
chỉnh vị trí chữ “TOTO” đúng vị trí rồi dùng chìa lục giác vặn chặt vít vào lỗ ren,
chú ý vặn chặt hết cỡ.

Chú ý
Cách cố định giá đỡ bằng vít tự khoan. 
Trước khi lắp đặt phải xác định vị trí đường 
ống âm tường, không được khoan lỗ làm hỏng 
ống nước làm rò nước!
Vị trí cố định vít Giá đỡ Vị trí cố định vít

Vị trí cố định vít

Giá đỡGiá đỡ

Ống cấp nước

Ống cấp nước



Chú ý lắp đặt và bảo dưỡng

！Chú ý lắp đặt

1. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
2. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có
những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
3. Để sản phẩm cách xa nguồn nhiệt như đèn sưởi...Nếu không sản phẩm có thể bị biến
màu hoặc hỏng cấu trúc bên trong. 

B o dư ng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương 
pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch

rồi rửa sạch bằng nước.
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Lắp đặt bát sen

Bát sen loại trộn khí:
Trước khi lắp đặt phải xả hết cặn bẩn, cát và dị vật,... bên trong ống cấp nước, trong 
quá trình lắp đặt cũng chú ý không để các tạp chất như cặn chui vào bát sen hoặc bên 
trong ống cấp nước.

Phải dùng vít nở và kẹp 
cố định có sức chống đỡ 
đủ lớn để cố định khuỷu 
nối ống.

Khuỷu nối ống
(   Chú ý: đầu có góc vát 
nối với ống nối, không 
được lắp ngược)Nắp trang trí

Gioăng chữ O Quấn băng tan tại đây

Ống nối

Vít  Bên trong có van tiết 
lưu và lưới lọc

Bát senHình 1

I. Lắp bát sen loại trộn khí kiểu gắn trần (như hình 1)
1. Trước tiên lắp gioăng chữ O vào nắp trang trí rồi mới lắp vào ống nối.
2. Vặn khuỷu nối ống vào ống cấp nước, quấn băng tan vừa đủ vào phần ren ống nối,

vặn vào trong khuỷu nối ống (đầu có góc vát thì nối với ống nối), điều chỉnh 
khuỷu nối ống và ống nối sao cho ống nối vuông góc và quay xuống dưới.

3. Lắp lần lượt bát sen, lưới lọc vào và vặn chặt ống nối, điều chỉnh vị trí chữ 
“TOTO” cho thích hợp rồi dùng chìa lục giác vặn chặt vít vào trong lỗ ren, chú ý
phải vặn chặt hết cỡ.

4. Cuối cùng điều chỉnh nắp trang trí sao cho phù hợp.

Nguồn nhiệt
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Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Bát sen kiểu gắn tường

Chú ý: Đơn vị kích thước trên là mm
 ( ) là kích thước tham khảo

Nhìn từ điểm P

Hướng nhìn P

a. Tháo vỏ bảo vệ và lắp cút vối vào đế âm tường;
b. Lắp đế cố định vào cút nối và vặn chặt bằng bu lông;
c. Lắp ống nối vào đế cố định và siết chặt bằng vít.

Sau khi lắp đặt bát sen, nó không được phép lắc theo ý muốn trong quá 
trình sử dụng, để tránh làm nới lỏng bát sen, rò rỉ nước và rơi ra khỏi phần 
chính của bát sen.

Hình C

③ Lắp đặt ống nối bát sen (hình C)

Lắp đặt bát sen

Vít

Ống nối Bu lông

Mặt tường hoàn thiện

Gioăng O

Đế âm tường
Cút nối

Đế cố định

Bên trong có van tiết lưu 

Nắp trang trí
 Bát sen loại có van tiết lưu Bát sen lắp đặt thông thường

Đầu bát sen

Ống nước 
(quấn băng tan vào phần ren 
ở hai đầu)

Lưới lọc

Nắp trang trí

Ống nước (quấn băng 
tan vào phần ren 
ở hai đầu)

1   Lắp nắp trang trí và ống nước, quấn băng tan vừa đủ vào phần ren hai đầu ống nước, 
sau đó vặn hết cỡ ống nước vào trong ống cấp nước để cố định nó lại.

2   Lắp đầu bát sen, lưới lọc vào ống nước, sau đó vặn chặt hết cỡ vít. Bát sen lắp đặt 
thông thường: Lắp đầu bát sen, lưới lọc vào ống nước, sau đó vặn chặt hết cỡ bằng vít. 

Vít  

Bên trong có van tiết 
lưu và lưới lọc

Bát sen 
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Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Bát sen kiểu gắn tường

Chú ý: Đơn vị kích thước trên là mm
 ( ) là kích thước tham khảo

Loại 2(DB148CA)：

① Làm sạch trong đường ống cấp nước trước khi lắp đặt vòi, bụi, sỏi, vv trong ống cấp
nước phải được rửa hoàn toàn và xả sạch.

② Lắp đặt phần âm tường

Vữa xi măng

79.5±4

Lắp đặt bát sen

Nắp bảo vệ 
(không có xi măng 

bên trong)

Mặt tường hoàn thiện

Vít nở

Ống cấp nước 

Thân đế

Hình A

※ Chú ý:
a. Khi lắp đặt thân đế vào tường, vui lòng không tháo nắp bảo vệ.
b. Khi lắp đặt, hãy chú ý đến độ sâu của thân đế khi lắp vào tường, hãy đảm bảo rằng
tường được hoàn thành trong khoảng từ MIN ~ MAX trên nắp bảo vệ.
c. Nối ống dẫn nước vào thân đế bên trong tường và xác nhận rằng không có rò rỉ nước
ở mỗi mối nối và sau đó thêm vữa xi măng.

Hình ảnh hoàn thiện lắp đặt phần âm tường

Nắp bảo vệ Mặt tường hoàn thiện

Hình B
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Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Bát sen kiểu gắn trần

Chú ý: Đơn vị kích thước trên là mm
 ( ) là kích thước tham khảo

Nở sắt 
(Khách hàng tự mua)

Kẹp cố định ống 
(Khách hàng tự mua)

Chú ý: Do trọng lượng của bát sen
khá lớn, khi lắp đặt phải chọn nở và 
kẹp cố định ống có sức chống đỡ đủ 
để đảm bảo an toàn.

Nhìn từ điểm P

Hướng nhìn P

Lắp đặt bát sen

Chìa lục giác

Chìa lục giácVít 

Đai ốc Lưới lọc

Ống nối

Bát sen
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Vít tự khoan
(6x40)

Long đen inox 

Giá đỡ

Hình 2

II. Lắp vòi nước kiểu gắn tường (như hình 2)
1. Lắp đặt giá đỡ:
(1) Lắp giá đỡ bát sen hình tròn:

1.1 Trước tiên lắp nắp trang trí, giá đỡ theo thứ tự vào ống nối; 
1.2 Quấn băng tan vừa đủ vào phần ren ống nối, sau đó vặn vào đầu nối ống cấp nước, điều

chỉnh góc xoay của ống nối sao cho phần ống cong vuông góc và quay xuống dưới.
1.3 Dùng vít tự khoan để cố định giá đỡ lên tường, sau đó vặn chặt nắp trang trí

2. Lắp đặt bát sen;
(1) Lần lượt lắp bát sen, lưới lọc vào như hình vẽ, vặn đai ốc, điều chỉnh sao cho chữ “TOTO” 

quay đúng hướng rồi siết chặt đai ốc
(2) Dùng chìa lục giác để vặn vít vào lỗ trên đai ốc, chú ý vặn chặt hết cỡ.
(3) Cuối cùng vặn chặt ống trang trí lại.
(4) Lắp đặt bát sen loại giá đỡ hình vuông:

Loại 1: 
-1- Lần lượt lắp nắp trang trí, giá đỡ vào ống nối (Chú ý: khi trượt nắp trang trí và giá đỡ 
không được làm xước bề mặt ống nối); 

-2- Quấn băng tan vừa đủ vào phần ren của ống nối rồi vặn vào đầu nối ống cấp nước, điều 
chỉnh góc xoay của ống nối sao cho phần ống cong vuông góc và quay xuống dưới; 

-3- Dùng vít tự khoan để cố định giá đỡ trên tường, vặn chặt đai ốc nhỏ để chố định ống nối,

Ống nối
Mặt tường hoàn thiện
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Bát sen gắn 
tường kiểu chìm Chú ý: ① Do trọng lượng của bát sen khá lớn, 

khi lắp đặt phải chọn nở và kẹp cố định ống có 
sức chống đỡ đủ để đảm bảo an toàn.
② Để đảm bảo bát sen có hiệu suất phun nước

tốt, hãy đảm bảo rằng bề mặt vòi phun sau khi
lắp đặt.
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Chú ý: Đơn vị kích thước trên là mm
 ( ) là kích thước tham khảo
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Lắp đặt bát sen

Trước khi lắp đặt phải xả hết cặn bẩn, cát và dị vật,... bên trong ống cấp nước, 
trong quá trình lắp đặt cũng chú ý không để các tạp chất như cặn chui vào bát
sen hoặc bên trong ống cấp nước.

Phải dùng vít nở và kẹp 
cố định có sức chống đỡ 
đủ lớn để cố định khuỷu 
nối ống này.

Khuỷu nối ống

Nắp trang trí

Gioăng chữ O Quấn lượng băng
tan vừa đủ ở đây

Ống nối
Chỗ khuyết

Chìa lục giác

Chìa lục giác
Vít

Đai ốc

Ống trang trí

Lưới lọc 
Bên trong có thiết 
bị tiết kiệm nước

Bát sen
Hình 1

I. Lắp đặt bát sen kiểu gắn trần (như hình 1)
1. Lắp lần lượt nắp trang trí, ống trang trí và ống nối.
2. Vặn khuỷu nối vào ống cấp nước, cuốn một lượng băng tan vào phần ren ống nối
(nếu ở chỗ ống nối này có chỗ khuyết như hình minh họa thì không được nối ngược ống
nối. Đầu có chỗ khuyết phải cuốn lượng bang tan thích hợp) rồi vặn vào khuỷu nối ống.
Điều chỉnh khuỷu nối ống và ống nối sao cho ống nối vuông góc và quay xuống dưới.
3. Lắp lần lượt bát sen, lưới lọc như hình vẽ, vặn đai ốc, điều chỉnh hướng chữ “TOTO” sao
cho phù hợp, siết chặt đai ốc.
4. Dùng chìa lục giác để vặn vít vào lỗ trên đai ốc, chú ý vặn chặt hết cỡ.
5. Cuối cùng vặn chặt ống trang trí lại để hoàn thành.

Hình phóng to chỗ 
khuyết trên ống nối



10 11

(1
13
)

(1
03
.5
)

400

50

R1
/2

200

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện
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 ( ) là kích thước tham khảo
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Chú ý: Đơn vị kích thước trên là mm
 ( ) là kích thước tham khảo
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