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KHUNG
KẸP GIỮ VÍT

VÍT

BỘ PHỤ KIỆN

CỜ LÊ CHỮ L

Kiểm tra trước khi lắp đặt
1. Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các phụ kiện đầy đủ, chính 
    xác trước khi l p đặt.
2. Xem xét chiều cao của thiết bị lắp đặt để lắp ráp phù hợp với việc 
    sử dụng.
3. Nới lỏng 2 bên đinh vít bằng cờ lê chữ L và tháo bỏ khung ra.
4. Đo khoảng cách 2 lỗ khoan để đặt khung giữa 2 điểm là 20 mm.
5. Dùng khoan tường khoan 2 lỗ thí điểm bằng cách sử dụng đinh vít 
    ø 5/32 inch hoặc 4 mm. 
6. Khoan 2 lỗ cuối cùng bằng cách sử dụng đinh vít ø ¼ inch hoặc 6.5 mm, 

sâu 30 mm.
7. Lắp khít khung vào đinh vít trên tường.
8. Lắp ráp bộ phụ kiện vào khung và vặn chặt 2 bên vít bằng cờ lê 
    chữ L.

Chú ý: Phải chọn cẩn thận độ sâu và kích thước lỗ khoan cho phù hợp.

Tuyệt đối không được treo sản phẩm lên. Nếu không, có th  b  rơi và gây 
thương tích cho b n thân.

Tuyệt đối không được đập lên sản phẩm vì sản phẩm bằng thủy tinh hoặc 
pha lê.

Tuyệt đối không được treo hoặc đặt lên trên sản phẩm trọng lượng quá 2kg. 
Nếu không, có thể gây ra thiệt hại về sản phẩm và tài sản.

Tuyệt đối không được sử dụng dung dịch tẩy rửa chứa a xít, ba-zơ, bột 
đánh bóng, hoặc dùng bùi nhùi sắt để lau chùi.

Nên dùng kem dành riêng cho các kim loại và vật liệu đặc biệt.

Khi được yêu cầu cầm dụng cụ, hãy dùng mảnh vải dày để tránh làm xước 
sản phẩm.

C M

BẮT BUỘC

Móc áo

Lô bàn ch i

Thanh v t khăn, dài 31 cm

Lô xà bông

Thanh v t khăn, dài 65 cm

K  kính, dài 68 cm

Lô gi y v  sinh
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Kiểm tra trước khi lắp đặt

1. Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các phụ kiện đầy đủ, chính 
    xác trước khi l p đặt.
2. Xem xét chiều cao của thiết bị lắp đặt để lắp ráp phù hợp với việc 
    sử dụng.
3. Nới lỏng 2 bên đinh vít bằng cờ lê chữ L và tháo bỏ khung ra.
4. Đo khoảng cách 2 lỗ khoan để đặt khung giữa 2 điểm là 20 mm.
5. Dùng khoan tường khoan 2 lỗ thí điểm bằng cách sử dụng đinh vít 
    ø 5/32 inch hoặc 4 mm. 
6. Khoan 2 lỗ cuối cùng bằng cách sử dụng đinh vít ø ¼ inch hoặc 6.5 

mm, sâu 30 mm.
7. Lắp khít khung vào đinh vít trên tường.
8. Lắp ráp bộ phụ kiện vào khung và vặn chặt 2 bên vít bằng cờ lê 
    chữ L.

Chú ý: Phải chọn cẩn thận độ sâu và kích thước lỗ khoan cho phù hợp.

Tuyệt đối không được treo sản phẩm lên. Nếu không, có th  b  rơi và 
gây thương tích cho b n thân.

Tuyệt đối không được đập lên sản phẩm vì sản phẩm bằng thủy tinh hoặc 
pha lê. Nếu không, có th  b  rơi và gây thương tích cho b n thân.

Tuyệt đối không được treo hoặc đặt lên trên sản phẩm trọng lượng quá 2kg. 
Nếu không, có thể gây ra thiệt hại về sản phẩm và tài sản.

Tuyệt đối không được sử dụng dung dịch tẩy rửa chứa a xít, ba-zơ, bột 
đánh bóng, hoặc dùng bùi nhùi sắt để lau chùi.

Nên dùng kem t y r a crôm/ kim lo i lo i đ c bi t.

Khi được yêu cầu dùng dụng cụ, hãy dùng mảnh vải dày để tránh làm 
xước sản phẩm.
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