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Hãy lắp đặt sản phẩm đúng cách theo hướng dẫn lắp đặt này. 
Sau khi lắp đặt xong, hãy viết thông tin của bạn và ngày lắp đặt vào thẻ bảo hành được đóng kèm, 
và bàn giao cho khách hàng cùng với tài liệu này. 
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• Cách theo dõi được phân loại theo các

biểu tượng sau. 
•Trong hướng dẫn lắp đặt này, các chỉ dẫn khác nhau giúp 
đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng cách và để tránh rủi
ro cho người cũng như thiệt hại cho tài sản. 
Các chỉ dẫn và ý nghĩa của chúng như sau.

Chỉ dẫn 
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0 Chỉ “việc phải thực hiện” 
hay “bắt buộc thực hiện”.Lắp đặt sản phẩm trái với chỉ dẫn này 

có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt 
hại về tài sản.

Biểu tượng bên trái cho thấy 
“việc cần phải thực hiện”. 

Lưu ý khi lắp đặt
Nếu mặt phẳng lắp đặt chỉ là mặt bê tông, bắt buộc phải sử dụng 
nở nhựa đi kèm.
Nếu không, mặt lắp đặt sẽ trở nên không ổn định, sản phẩm có thể rơi ra và 
làm bạn bị thương.
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Sử dụng vít đi kèm khi lắp đặt.
Nếu không, mặt lắp đặt sẽ trở nên không ổn định, sản phẩm có thể rơi ra và 
làm bạn bị thương.

Khi hoàn tất lắp đặt, hãy kiểm tra độ chắc chắn của sản phẩm. 
Nếu lắp đặt sản phẩm không chắc chắn, sản phẩm có thể bung ra khỏi tường 
hoặc tường có thể bị nứt khiến người dùng bị ngã và bị thương.

Lắp vắt treo khăn ở vị trí đầu bạn không chạm tới. Khoảng 
cách tham khảo là 1700 mm tính từ bề mặt của sàn đến thanh 
vắt khăn.
Nếu không, bạn có thể bị thương.
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Ý nghĩa 

Lưu ý

Chú ý an toàn (Tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn) Đọc kỹ “Biện 

Trước khi lắp đặt, vui lòng đọc kỹ "Chú ý an toàn" để đảm bảo lắp đặt sản phẩm đúng cách. 

Bắt
buộc

Yêu cầu 
khi lắp đặt

Trường hợp tường không bằng phẳng, hãy đảm bảo mặt phẳng bằng 
long đen hoặc miếng đệm.

Hướng dẫn lắp đặt 

Kệ kính seri YAK201G
Lô xà bông seri YAS201
Lô bàn chải seri YAT201

Giá để khăn seri YT406W6, YT408W6 

1



M4×12φ4×40 M4×12φ4×40

Các phụ 
kiện đi kèm

Seri sản phẩm
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YAS201 YAT201 YT406W6 YT408W6 YAK201G

Cách lắp đặt
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