Hướngdẫnlắpđặt

Bàn cầu treo tường
Vui lòng lắp đặt theo hướng dẫn này để sản phẩm có thể vận hành đúng chức năng. Sau
khi lắp đặt, hư ng d n khách hàng đ y đ v cách s d ng s n ph m.
Đối với sản phẩm được lắp đặt ở Australia, vui lòng lắp đặt theo bộ tiêu chuẩn AS/NZS
3500 và/hoặc quy định của địa phương.
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l p đ t đúng cách. Hư ng d n này bao g m nhiều chỉ dẫn khác nhau nh m hướng dẫn
lắp đặt sản phẩm an toàn, tránh gây tổn thương cho khách hàng hoặc người xung quanh
và tránh gây thi t h i tài sản. Nên yêu cầu người có chuyên môn lắp đặt sản phẩm.
Các chỉ dẫn và ý nghĩa của chỉ dẫn như sau:
Ký hiệu

CHÚ Ý

Ý Nghĩa
Vận hành sai có thể dẫn đến chấn thương hoặc thi t h i tài sản.

Những ký hiệu dưới đây được sử dụng để chỉ rõ và giải thích những hướng dẫn cần phải tuân theo
Cấm thực hiện.

Phải thực hiện.

CẢNH BÁO

Cấm

Không dùng lực mạnh hoặc tác động mạnh vào bàn cầu.
Tránh gây hư hỏng bàn cầu, dẫn đến chấn thương, rò rỉ nư c và thiệt hại tài sản
khác.
Đảm bảo sử dụng những linh kiện đi kèm hoặc những linh kiện chuyên dụng
để lắp đặt sản phẩm.

Tránh trường hợp sản phẩm vận hành sai quy cách.
Yêu cầu

Lắp đặt sản phẩm theo hướng dẫn lắp đặt này.
Tránh gây hư hỏng sản phẩm do bị rò rỉ nước.

Linh kiện đi kèm

Tên linh kiện

Sản phẩm có thể khác về hình dạng tùy thuộc vào model. /

Trước khi lắp đặt
Đầu cấp nước vào bàn cầu

Lỗ cố định bàn cầu

Bề mặt tường hoàn thiện

Khi sử dụng thảm cách âm /

Đầu xả nước thải từ bàn cầu/

CHÚ Ý

Đảm bảo đã lắp ráp linh kiện ở hình bên trái vào thân bàn cầu.
Yêu cầu Nếu lắp đặt thân bàn cầu mà không có linh kiện này, nư c có th phun ra từ thân bàn cầu.

Dành cho người lắp đặt
Sử dụng công cụ hỗ trợ D-1 khi lắp đặt thân bàn cầu.

Không đặt đồ vật lên thân bàn cầu. /

Quy trình lắp đặt
Ký hiệu và ý nghĩa
Yêu cầu xác nhận bằng mắt

Với bề mặt tường hoàn thiện

Khi sử dụng thảm cách âm

CHÚ Ý
Đ m b o đã cố định chắc chắn bàn cầu vào tường, đảm bảo an toàn cho quá trình
Yêu cầu sử dụng. Tránh trường hợp bàn cầu bị rơi hoặc hư hỏng.

Khi lắp đặt phần nắp trên của bàn cầu Washlet hoặc bệ ngồi bàn cầu kiểu chuẩn, vui lòng thực hiện theo chỉ dẫn tại hướng dẫn lắp đặt kèm theo. /

Sau khi vận hành thử sản phẩm (xả), xác nhận không có vật lạ như
mảnh vỡ rơi ra từ ống bên trong thân bàn cầu.
Những vật này có thể gây g sét và bám dính vào những vật lạ khác.
• Xác nhận không có vết xước hoặc những vết tương tự trên bề mặt sứ.
Nếu vật liệu bằng kim loại (ví dụ dây đồng hồ kim loại hoặc khóa thắt
lưng) gây va chạm mạnh hoặc mài vào mặt sứ thì có thể để lại v t đen
hoặc bạc.
• Sau khi lắp đặt, dầu hoặc các chất khác không thể nhìn bằng mắt thường
(ví dụ: ch t trám hoặc chất ăn mòn ống) có thể còn sót lại trên thân bàn
cầu. Đảm bảo sử dụng các chất trung tính để vệ sinh thân bàn cầu (không
có tính ăn mòn) và loại bỏ các chất này. Nếu không, cặn dư thừa có thể
còn sót lại trên thân bàn cầu.

Sau khi lắp đặt, để lại cờ-lê L (B-1) cho khách hàng. /
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