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THANH TAY V N KI U B T LÊN

Hãy lắp đặt đúng cách theo bản hướng dẫn lắp đặt này để phát huy hết các tính năng của sản phẩm. Sau khi lắp đặt, hãy giải thích chi tiết cho khách hàng về cách sử dụng.

03F10RN

Seri T112H
Seri T113H
Seri T114H

取り付け前に

取り付け前の注意
●手すりを取り付ける壁に 十分な強度があることを確認してください。

●取付方法は 建物の構造に応じて適切な方法を選んで ください。
手すりは、手すり本体と壁への固定金具が別々の品番となっていますので、壁の構造
に応じて別途固定金具をご注文ください。固定金具は手すり1つに対して1つ必要で
す。固定金具必要セット数は「　  固定金具(別売品)」を参照してください。
※掲載以外の固定方法については、当社各支社・支店、営業所へお問い合わせください。

● 手すりの可動範囲に障害物のないこと を確認してください。
可動範囲については「　  完成図」を参照してください。

●手すりの取付位置はカタログなどを参照してください。

●はね上げタイプの機能の確認は、取り付け前ではなく、取り付け完了
後に行ってください。
はね上げタイプは壁に取り付けて初めて機能を発揮しますので、壁に取り付けずに
握りバーを動かすと重たく感じることがあります。

樹脂被覆タイプおよびコンビネーションタイプの握りバーについて

〈修正方法〉
ヘアドライヤーにてへこみ部分に2～3分程度熱風を当てる。
※へこみの程度により熱風を当てる時間が変わりますので、
へこみの復元状態を見ながら修正してください。

注 意
樹脂被覆タイプおよびコンビネーションタイプの握りバー
表面の軟質樹脂に熱風を当て過ぎないようにしてください。
軟質樹脂部が焼けたり、変色したりすることがあります。

紙巻器の位置を変更する場合
●はね上げタイプ(紙巻器付き)には右/左勝手があり、紙巻器の位置は、紙
　巻器の見える方が便器側となります。もし、施工現場にて、紙巻器の位
置を変更する必要が発生した場合、下記要領にて位置を変更してください。

〈手すりより紙巻器を取り外す場合〉

〈手すりに紙巻器を取り付ける場合〉

①小ねじを外し、紙巻器取付板を外す。
　※紙巻器と紙巻器取付板は外さない

でください。

②握りバーのナットと座金を外す。
　※握りバー部分が樹脂被覆タイプの

場合、ナットと座金が握りバーに密
着して外れにくいことがありますの
でドライバーの柄の部分でナットと
座金を軽くたたいて外してください。

小ねじにばね座金、紙巻器取付板、座
金、握りバーを通して、ナットにて
しっかりと締め付ける。

注 意
●取り付け後は紙巻器がしっかりと固定されていることを確認してください。
●座金とナットの曲面部が握りバーの曲面に合うように取り付けてくださ
　い。曲面部がずれていると紙巻器がガタついたり、傾いたりすることが
　あります。
●樹脂被覆タイプの握りバーのナットと座金をドライバーの先端で外さな
　いでください。握りバー表面は軟質樹脂のため、傷がついたり、破れた
　りすることがあります。
●はね上げタイプ（紙巻器付き）には必ず紙巻器を取り付けてください。
　紙巻器を取り付けないと手すりが水平にならないことがあります。

●樹脂被覆タイプおよびコンビネーションタイプの握りバー表面に傷を入
　れると補修できませんので、取り扱いには注意してください。
●樹脂被覆タイプおよびコンビネーションタイプの握りバー表面は軟質樹
脂のため、工具などが握りバー表面に当たると、握りバー表面にへこみ

　が発生することがあります。その場合は下記要領にて修正してください。

Trước khi lắp đặt, hãy đọc kỹ phần “CHÚ Ý AN TOÀN” này để lắp đặt cho đúng cách

●Các nội dung cần tuân thủ được phân
loại và giải thích như bảng sau đây.

●Trong bản Hướng dẫn này, để lắp đặt sản phẩm đúng
cách nhằm tránh nguy hại cho quý khách và người khác
cũng như tổn hại về tài sản. Chúng tôi có sử dụng nhiều
ký hiệu. Các ký hiệu và ý nghĩa như sau.

C nh
báo

Hiển thị rằng nếu phớt lờ nội dung đã 
được cảnh báo trong cột này mà lắp 
đặt nhầm có thể dẫn đến tử vong hoặc 
gây thương tích.

Hi n th

C nh báo

C m

N u s  d ng  nh ng nơi có nhi u nư c như trong nhà v  
sinh thì b t bu c ph i dùng keo g n kín xung quanh các l  s  
th c hi n l p đ t.

Ph i s  d ng ph  ki n c  đ nh do công ty chúng tôi quy 
đ nh.

Sau khi l p đ t xong, ph i xác nh n thanh tay v n không 
b  l ng l o.

Ngoài nhân viên k  thu t s a ch a thì tuy t đ i không 
đư c tháo r i, gia công hay s a ch a.

L p đ t vào tư ng ch u l c, thân c u t o ki n trúc có đ  
b n cao.

Không l p đ t  nh ng nơi có nhi u hơi nư c ví d  như 
ngoài tr i hay trong nhà t m.

握りバー

ナット 握りバー

紙巻器

ばね座金
小ねじ

平面部

曲面部

座金
紙巻器
取付板

平面部

曲面部 ※図はRタイプを
示しています。
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HƯ NG D N L P Đ T

Sau khi xác nh n b  m t đ  đ  dày, ho c gia c  ch c ch n 
thì ti n hành theo cách l p đ t đã đư c ch  đ nh.

Ý nghĩa

Là nội dung không được 
làm (Cấm). Bên trái hiển 
thị là (Cấm tháo rời).

Là nội dung nhất định phải 
làm (Bắt buộc). Bên trái 
hiển thị là (Bắt buộc thực 
thi)

Nếu không, có thể làm tổn hại, làm hỏng đi tính năng của thanh tay 
vịn loại xoay được.

C m tháo 
r i

Nếu không, có thể bị trượt dẫn đến bị thương do sử dụng tay vịn bị 
khuyết các bộ phận.

B t bu c

Nếu lắp đặt trực tiếp vào tường không chịu lực như tường làm bằng 
đất hay thạch cao thì có thể tường sẽ bị vỡ khi sử dụng dẫn đến bị 
thương hoặc gây tổn hại thiết bị.

B t bu c

C nh báo

Nếu không, có thể người sử dụng bị trượt ngã bị thương do tường 
vỡ vì bị thấm nước khiến thanh tay vịn rơi ra.

Nếu không, có thể người sử dụng bị trượt ngã bị thương do thanh 
tay vịn rơi ra vì tường vỡ.

ChỉĐịnh

Nếu bề mặt không đủ dộ dày không gia cố hay không tuân thủ theo 
cách lắp đặt chỉ định cho từng bề mặt thì có thể người sử dụng bị 
trượt ngã, bị thương do thanh tay vịn rơi ra vì tường vỡ.

Nếu không có thể người sử dụng bị trượt ngã bị thương do thay tay 
vịn rơi ra vì tường vỡ.

Chắc 
chắn

Không 
lỏng
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1. CHÚ Ý AN TOÀN (Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn)

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


2-1. TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
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③Bộ lô giấy vệ sinh

· ③Bộ lô
giấy vệ sinh

④Đệm vênh（2 chiếc）

④Đệm vênh
⑤Bu lông lục giác

Tay gạt bật lên

Bàn cầu

⑤Bu lông lục giác
（M4×35,2 chiếc）

Trường hợp gắn lô giấy vệ sinh (Seri T112HP)

①Đai ốc

●Xác nhận phụ kiện lắp ráp
Hãy xác nhận việc có đầy đủ những phụ kiện dưới đây:

●Xác nhận hướng lắp đặt
Lô giấy vệ sinh có thể gắn bên trái hoặc phải. Trước khi lắp sản phẩm lên tường
hãy lắp đặt bộ lô giấy vệ sinh phù hợp với vị trí bàn cầu theo như phía dưới đây:

１．    Lắp lần lượt theo thứ tự bu lông lục giác ⑤, đệm vênh ④, bộ lô giấy vệ sinh ③, 
đệm ②, phần nhô của đai ốc vào lỗ trên thân.
２．Lắp phần nhô của đai ốc ① vào lỗ trên thân theo hướng ngược lại của đệm②.

②Đệm

Lỗ dưới thân

Phần cong
Phần nhô ra

(ren)
① Đai ốc（2 chiếc）

Phần cong
Phần nhô ra

(lỗ thông)
②Đệm（2 chiếc）

Trường hợp thuận tay phải
Trường hợp lắp đặt tay gạt phía bên phải bàn cầu

Trường hợp thuận tay trái

Bàn cầu

④Đệm vênh
⑤Bu lông lục giác

①Đai ốc

②Đệm

Lỗ dưới thân

Chú ý trư c khi l p đ t

●Xác nhận tường thực hiện lắp đặt thanh tay vịn phải có đủ độ bền.

● Xác nhận không có vật cản ở phạm vi xoay của thanh tay vịn.
       Sơ đồ hoàn thiện].Về phạm vi xoay của tay vịn hãy tham khảo mục [

●Về vị trí lắp đặt thanh tay vịn thì hãy tham khảo catalog.
●Thực hiện xác nhận tính năng của thanh tay vịn kiểu bật lên ở thời điểm cả trước

và sau khi hoàn thiện lắp đặt.
Kiểu bật lên sẽ chỉ phát huy tính năng sau khi lắp đặt vào tường nên nếu thử tay cầm
khi không gắn vào tường thì sẽ có cảm giác nặng.

Tay v n ki u ph  nh a và ki u k t h p

Bề mặt của thanh tay vịn kiểu phủ nhựa và kiểu kết hợp nếu bị xước thì sẽ không 
thể sửa được do vậy cần chú ý khi sử dụng

 Do mặt ngoài của thanh tay vịn kiểu phủ nhựa và kiểu kết hợp là nhựa mềm 
nên nếu để dụng cụ trực tiếp lên bề mặt của tay vịn thì sẽ bị lõm. Trong trường 
hợp này hãy sửa theo hướng dẫn sau:

<Cách sửa>
Dùng máy sấy hơ nóng phần bị lõm từ 2-3 phút.
※ Tùy theo mức độ lõm mà thời gian sấy sẽ khác nhau nên vừa
sửa vừa để ý đến tình trạng phục hồi của vết lõm.

Chú ý

Không đư c s y quá lâu ph n nh a m m trên b  m t thanh tay 
v n ki u ph  nh a và ki u k t h p.
Vì có th  s  gây cháy và đ i màu ph n nh a m m.

● 

●

Tay vịn

●Hãy chọn các lắp đặt phù hợp với kết cấu xây dựng của tòa nhà.
Phần thanh tay vịn và phụ kiện cố định vào tường có mã hàng riêng biệt nên hãy đặt
mua phụ kiện cố định riêng phù hợp với kết cấu xây dựng của tường. Mỗi thanh tay vịn
thì cần 1 phụ kiện cố định. Về số lượng bộ linh kiện cố định cần thiết hãy tham khảo ở
mục [       Phụ kiện cố định (bán riêng)].
※Về cách cố định không đề cập ở đây thì hãy liên lạc đến chi nhánh, cửa hàng, bộ phận

sau bán hàng của chúng tôi.

· ③Bộ lô
giấy vệ sinh

Trường hợp lắp đặt tay gạt phía bên trái bàn cầu
Tay gạt bật lên
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T110D17S×1 T110D25×1T110D49R×1
T110D51×1

T110D49R×1
T110D50×1

T110D36×1
T110D53×1

T110D36×1
T110D54×1

T110D49R×1
T110D52×1

(Đơn vị: mm)
〈Danh sách phụ kiện

 cố định〉

3. PHỤ KIỆN CỐ ĐỊNH（BÁN RIÊNG）

Hình dáng

T110D36

T110D53

T110D54

T110D17S

T110D25

Mã

T110D50

T110D51

T110D52

T110D49R
P1a=220
P1b=190

Chi tiết

t6

M10

90

φ8

※P1a
※P1b

M10×160

M6×50
M10×60

M10×60

Hình dángMã

※

φ4×16

t＝3.2

250

150

340 150

M10×60

M10×60M10

   Bu lông mỏ neo
（M10×83）

   Bu lông mỏ neo
M10×17
φ10×78

2-2. TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Chi tiết

Sử dụng theo
chiều dọc 

Chìa lục
giác

gờ

Bu lông 
lục giác

Chú ý

●Sau khi lắp đặt xong, xác nhận bộ lô giấy vệ sinh đã được cố định chặt.
●

●

Hãy chú ý hướng và thứ tự phụ kiện lắp ráp. Trường hợp hướng và thứ tự
phụ kiện không chính xác, việc sử dụng tay gạt tại góc của phụ kiện có thể
gây thương tích.
Hãy lắp phần mặt cong của đai ốc và đệm khớp với mặt cong của tay vịn.
Nếu phần mặt cong bị lệch thì bộ lô giấy vệ sinh có thể có tiếng kêu rít hoặc
bị nghiêng.
●Khi gắn lô giấy vệ sinh (seri T112HP) phải đảm bảo gắn đồng thời cả bộ lô

giấy vệ sinh. Nếu không gắn bộ lô giấy vệ sinh thì trong quá trình sử dụng
tay vịn có thể bị bật lên và gây thương tích.
●Khi vặn bu lông lục giác hãy sử dụng chìa lục giác (đối biên 2.5mm).

Siết chặt bu lông lục giác

Trạng thái sau khi lắp đặt

· Sử dụng đầu dài hơn của chìa lục giác (đối
biên 2.5mm) và siết chặt đều tay đến khi bu
lông lục giác (2 chiếc) vào kịch bên trong.

· Đổi sang chiều ngắn hơn của chìa lục giác,
siết chặt đều tay. Từ trạng thái của phần trên
siết tăng khoảng 180°.

Trạng thái đúng Trạng thái sai
Gờ cùng 
hướng với 
tay gạt

Khớp với mặt cong của tay vịn
Không khớp với mặt 
cong của tay vịn Gờ ngược hướng với tay vịn

-  Bu lông dài: 4 chiếc
-  Vòng đệm: 4 chiếc
-  Đai ốc: 8 chiếc

-  Bu lông dài: 4 chiếc
-  Đai ốc: 4 chiếc
-  Bu lông mỏ neo:
 4 chiếc

-  Bu lông dài: 4 chiếc
-  Đai ốc: 4 chiếc

- Phụ kiện cố định
 khung sắt mỏng: 
1 chiếc
-  Ốc khoan: 10 chiếc. 

-- Bu lông dài: 4 chiếc

-  Bu lông dài: 4 chiếc
-  Đai ốc meka: 4 chiếc

- Bu lông mỏ neo: 4 chiếc

- Bu lông treo: 4 chiếc

- Đai ốc: 2 chiếc
       Sử dụng đai ốc như 
       là cờ lê khi vít bu 
       lông.

Đai ốc

<Danh sách s  lư ng ph  ki n c  đ nh c n thi t>

※P1a：Vị trí lắp của loại T112H、T113H、T114H
P1b：Vị trí lắp của loại EWC730、EWC731

-- Tấm cố định: 1 tấm

Bề mặt bê tông
Thi công kiểu GL (chú ý 1)

(cố định tấm gắn)

Bề mặt bê tông
(cố định bu lông mỏ neo)

Nền (cách lắp đặt)

Loại

Loại bật lên

Nền (cách lắp đặt)

Loại

Loại bật lên

Bề mặt gỗ/khối bê tông
(gắn cố định tấm gá)

Chú ý 2

Bề mặt gỗ
(cố định bu lông treo)

Bề mặt thép mỏng 
(cố định bu lông)

Bề mặt thép mỏng 
(cố định đai ốc mecha)

Bề mặt thép mỏng 
(hàn cố định tấm gá)

Chú ý 1: [Trường hợp thi công kiểu GL] thì chỉ có thể sử dụng với độ dày của GL là từ 40mm trở xuống. Nếu dày 
hơn thì phải chuẩn bị bu lông riêng (bu lông M10)
Chú ý 2: [Trường hợp bề mặt là khối bê tông] thì chỉ có thể sử dụng được khi độ dài từ bề mặt của khối bê tông 
đến bề mặt của mặt tường hoàn thiện là từ 125mm trở xuống

Sử dụng chìa lục giác 
theo chiều ngang và 
siết chặt đều tay.



Đai ốc（2 chiếc）

Đêm（2 chiếc）

Đệm vênh（2 chiếc）

※Seri T112H không có cần điều khiển.

Loại bật lên

600

700

800

700

800

L1
Loại bọc nhựa

T112H6R

T112H7R

T112H8R

T112HP7

T112HP8

Kiểu không khóa

T112HK7R

T112HK6R

T112HK8R

－

－

(Đơn vị: mm)

5. BẢN VẼ HOÀN THIỆN

4.6kg
4.9kg
5.2kg
5.7kg
5.9kg

5.5kg
5.8kg
6.2kg

600

700

800

L1
Loại Inox Loại kết hợp

T113HK7R
T113HK6R

T113HK8R

T114HK7R

T114HK6R

T114HK8R

5.4kg
5.7kg
6.0kg

Trọng lượng

5.6kg
6.1kg
6.5kg

4. XÁC NHẬN PHỤ KIỆN
Hãy xác nhận việc có các phụ kiện dưới đây:

Khác

Thân thanh tay vịn

※Tùy từng mã sản phẩm, mà hình vẽ và hình dáng vật thật có phần khác nhau.

Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn sử dụng

Thân thanh tay vịn
＜T rường hợp seri T112H＞

Đai ốc（M10・4 chiếc）

Đệm vênh（4 chiếc）

Tem hướng dẫn sử dụng

Bộ lô giấy vệ sinh

Bu lông lục giác
（M4×35・2 chiếc）

90

2
2
0

L1

1
5
0

233
173

φ
34

88°

Phạm vi chuyển 
động

Cần điều khiển

Kết cấu xây dựng

Phụ kiện cố định ( bán riêng)

L1
-4
6

Từ
 m

ặt
 b

ệ n
gồ

i đ
ến

 ta
y v

ịn
 kh

oả
ng

 2
50

43

Mặt tường
6
0

Mặt tường

L1

315
183

105

1
5
0

233

φ
34

90

2
2
0

88°

L1
-4
6

43

6
0

Trường hợp seri T112HP

Trường hợp seri T112H・T112HK・T113HK Trường hợp seri T114HK

〈 Gắn lô giấy vệ sinh ( chỉ seri T112HP)〉

－

－

4

L1
-4
6

L1

233

213

φ
3
4

1
5
0

Mặt tường

90

129

6
0 2
2
0

2
6
2

88°

43

Phạm vi chuyển 
động

Kết cấu xây dựng

Phụ kiện cố định ( bán riêng)

Cần điều khiển

Từ
 m

ặt
 b

ệ n
gồ

i đ
ến

 ta
y v

ịn
 kh

oả
ng

 2
50

Trọng lượng

Trọng lượngTrọng lượng

Từ
 m

ặt
 b

ệ n
gồ

i đ
ến

 ta
y v

ịn
 kh

oả
ng

 2
50

Kết cấu xây dựng

        Phụ kiện cố định 
        ( bán riêng)

Phạm vi chuyển 
động

※ Các kích thước chuẩn được thể hiện như hình dưới đây.
Trong trường hợp người sử dụng có thể chỉ định vị trí lắp đặt thì quyết định vị trí lắp đặt sao cho dễ sử dụng nhất.

Kiểu có khóa Kiểu có khóa

Kiểu có khóa



1. Xác đ nh v  trí
Sau khi xác định vị trí tay vịn, tiến hành khoan
Sử dụng giấy nền mô phỏng ở mặt ngoài sách hướng dẫn lắp đặt rồi căn
chính giữa
※Về phương pháp khoan, tham khảo các cách cố định ở phần       Lắp đặt
phụ kiện cố định vào tường.

2. L p đ t ph  ki n c  đ nh vào tư ng
※Về phương pháp khoan, tham khảo các cách cố định ở phần        Lắp đặt
phụ kiện cố định vào tường.

3. L p đ t thanh tay v n
Sau khi luồn tấm đỡ thanh tay vịn và vòng đệm lò xo và bu lông chờ sẵn ở
mặt tường thì siết chặt bằng đai ốc.

B  m t bê tông Thi công GL

下穴（φ10）
50以上

アンカーボルト

コンクリート

モルタル

12～18

通し穴（φ11）

コンクリート
ブロック

取付プレート

モルタル

ナット

座金

12～18

125mm以下

長ねじボルト

ナット

固定金具品番
はね上げタイプ
スイングタイプ

T110D49R＋T110D50
T110D47＋T110D50

Trư ng h p b  m t là bê tông - Ki u thi công GL: G n c  đ nh t m gá

Chú ý 1: Ph i dùng khoan có th  khoan đư c vào bê tông v i mũi khoan Ø6 mm. Đ  sâu 
50mm. N u mũi khoan quá to thì có th  b  l ch tâm nên s  không th  c  đ nh 
ch c đư c t m gá.

Chú ý 2: Trư ng h p T110D49R hi n th  ” ” (phía trên) nh t đ nh ph i l p đ t hư ng 
lên phía trên b  m t l p đ t.

Chú ý 3: Ph n đóng vào bê tông c a bu lông neo ph i t  37 mm tr  lên.
Chú ý 4: Đi u ch nh sao cho ph n chìa ra c a bu lông so v i m t tư ng là 12-18mm.
Chú ý 5: N u chi u dài c a bu lông b  ng n thì ph i mang đ n nơi thi công lo i bu lông 

dài M10.

Chú ý

N u si t đai c quá ch t s  gây v  g ch men.

固定金具品番
はね上げタイプ
スイングタイプ

T110D17S

①心出しをしたあと、φ10ｍｍ、深さ90ｍｍ
　以上のアンカーボルトの下穴をあける。

②ナットをアンカーボルト上端から2ｍｍ程
　度ねじ込み、下穴に軽く打ち込む。

③アンカーボルトのナットを締め付ける。
(これにより、アンカーのクサビが開き、
アンカーが抜けなくなります)

④アンカーボルトのナットを外す。

⑤アンカーボルトの出代が壁仕上げ面より
12～18ｍｍの範囲となるように調整する。

※固定金具に同梱のアンカーボルトのナッ
トは手すりを取り付けるときには使用し

　　ません。

コンクリート下地：アンカーボルト固定の場合

注 意
注1：コンクリートにφ10ｍｍ、深さ90ｍｍ以上の下穴をあけることの

できるドリルを使用してください。ドリルの刃サイズが大きすぎた
り、心振れを起こすと確実な固定ができないことがあります。

注2：アンカーボルトのコンクリートへの埋め込み代は50ｍｍ以上となる
ようにしてください。

注3：アンカーボルトの出代が壁仕上げ面より12～18ｍｍの範囲となる
ように調整してください。

木下地・コンクリートブロック下地：取付プレート挟み込み固定の場合

①木下地の場合、事前に手すり取付部に厚さ50～60mmの補強木を取り付ける。
②心出しをしたあと、φ11ｍｍの長ねじボルトの通し穴をあける。
③取付プレートのボルト穴に長ねじボルトをねじ込み、ナットで締め付ける。
④長ねじボルトを通し穴に差し込み、壁裏側に取付プレートを当て、手すり取付側よ
　り座金、ナットで締め付ける。
⑤壁仕上げ後、長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より12～18ｍｍの範囲となるよう
　に調整する。

注１：木下地の場合、厚さ50～60mmの補強木を強度のある柱などにしっ
かりと取り付けてください。

注2：コンクリートブロック下地の場合、空洞部をモルタルなどで埋める
必要はありません。

注3：T110D49Rの場合 ”ウエ”表示が必ず取付面に対して上側を向く
ように施工してください。

注4：長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より12～18ｍｍの範囲となるよ
うに調整してください。

注5：ボルトの長さが短い場合は、M10長ねじボルトを現場調達してください。

注 意

Tấm gá Vòng đệm lò xo

Tấm đỡ thanh tay vịn

Đai ốc trang trí

Bu lông

Keo gắn kín

5

6

① Sau khi căn chính giữa, khoan lỗ φ6mm để lắp bu lông mỏ neo, độ sâu 50mm. Tham khảo Chú ý 1

② Xoáy đai ốc và bu lông mỏ neo sâu khoảng 2mm rồi luồn vào lỗ của tấm gá, gõ nhẹ vào lỗ khoan.
Tham khảo chú ý 2 và 3.

③ Siết chặt đai ốc của bu lông mỏ neo.

④ Xoáy bu lông dài vào lỗ bu lông của tấm gá rồi siết chặt bằng đai ốc. Chú ý 4

⑤ Sau khi hoàn thiện lắp ráp ở phía tường thì điều chỉnh sao cho phần chìa ra của bu lông dài so
với mặt tường là 15±3mm. Chú ý 3 và 4

12-18mm
Mặt tường 

Đai ốc Bu lông mỏ neo 
Lỗ (Ø6)

Bu lông dài

Mặt tường 

壁仕上げ面

壁仕上げ面

壁仕上げ面

37mm trở lên

Tấm gá

5050 mm trở lên

下穴（φ6）Lỗ (Ø6

30以上37mm trở lên

Thạch cao
Bê tông

Trát bằng vữa

Xây kiểu GL

Tấm gá

Bu lông mỏ neo 
Bu lông dài

Đai ốc

50～60補強木

座金

通し穴（φ11）

ナット

取付プレート

合板など

長ねじボルト

ナット

12～18

40 mm trở xuống

90以上 注4・5

注1
注2

注3
注1

注2

注3

(Đơn vị: mm)

(単位：mm)

(単位：mm)

Chú ý

50 mm trở lên
Bê tông

Vữa

12-18mm

6. TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT 7-1. LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CỐ ĐỊNH VÀO TƯỜNG

T110D49R＋T110D51Mã phụ kiện
 cố định

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


施工手順

1. 位置決め
手すりの取付位置を決め、下穴をあける。
位置決めは、施工説明書裏面の型紙を使用して、心出しを行ってくだ

　　さい。
※穴あけ方法は「　 壁への固定金具の取り付け」の各固定方法を参

　　　照してください。

2. 壁への固定金具の取り付け
※固定金具の取付方法は「　 壁への固定金具の取り付け」の各固定方
法を参照してください。

3. 手すりの取り付け
　　壁仕上げ面から出たボルトに、手すり支持板とばね座金を通し
　　たあと、化粧ナットで締め付けてください。

コンクリート下地の場合 GL工法の場合

Lỗ khoan Ø10
50 mm trở lên

Bu lông mỏ neo

Bê tông

Vữa

12-18mm

Lỗ thông (Ø11)

Khối bê tông

Tấm gá

Vữa

Đai ốc

Vòng đệm

12-18mm

125mm trở lên

Bu lông dài

Đai ốc

壁への固定金具の取り付け

固定金具品番
はね上げタイプ
スイングタイプ

T110D49R＋T110D51
T110D47＋T110D51

コンクリート下地・GL工法：取付プレート埋め込み固定の場合

注1：コンクリートにφ6ｍｍ、深さ50ｍｍ以上の下穴をあけることのできるドリ
ルを使用してください。ドリルの刃サイズが大きすぎたり、心振れを起こすと
取付プレートの確実な固定ができないことがあります。

注2：T110D49Rの場合 ”ウエ”表示が必ず取付面に対して上側を向くように施
工してください。

注3：アンカーボルトのコンクリートへの埋め込み代は37ｍｍ以上となるようにしてください。
注4：ボルトの出代が壁仕上げ面より12～18ｍｍの範囲となるように調整してください。
注5：ボルトの長さが短い場合は、M10長ねじボルトを現場調達してください。

注 意

注 意
化粧ナットを強く締め過ぎてタイルを割らないように注意してく
ださい。

① Sau khi căn giữa thì khoan lỗ khoan dành cho
bu lông mỏ neo với chu vi là Ø10, sâu
85mm. Chú ý 1

② Xoáy đai ốc và bu lông mỏ neo sâu khoảng
2mm rồi luồn vào lỗ của tấm gá, gõ nhẹ vào
lỗ khoan. Tham khảo chú ý 2 và 3

③ Siết chặt đai ốc của bu lông mỏ neo vào (làm
vậy thì cái nêm của neo mới mở ra và bu
lông không rơi được.

④ Tháo đai ốc của bu lông mỏ neo ra

⑤ Điều chỉnh sao cho phần chìa ra của bu lông
dài so với mặt tường là từ 12-18 mm. Chú ý 3

※ Khi lắp đặt thanh tay vịn thì không sử dụng
đai ốc của bu lông mỏ neo đi kèm với phụ
kiện cố định.

Trư ng h p b  m t là bê tông : c  đ nh bu lông m  neo

Chú ý 1: Ph i dùng khoan có th  khoan đư c vào bê tông v i mũi khoan Ø10 
mm. Đ  sâu 85mm. N u mũi khoan quá to thì có th  b  l ch tâm nên
s  không th  c  đ nh ch c đư c t m gá.

Chú ý 2: Ph n đóng vào bê tông c a bu lông neo ph i t  50 mm tr  lên.
Chú ý 3: Đi u ch nh sao cho ph n chìa ra c a bu lông so v i m t tư ng là 

12-18 mm.

Trư ng h p b  m t là g /bê tông : c  đ nh g  c a t m gá

Chú ý

取付プレート他
ばね座金

手すり支持板
化粧ナット

ボルト

シーリング剤

5

6

①心出しをしたあと、φ6ｍｍ、深さ50ｍｍ以上のアンカーボルトの下穴をあける。  注1

②ナットをアンカーボルト上端から2ｍｍ程度ねじ込み、取付プレートの取付穴に通し、下穴に
　軽く打ち込む。 注2・3

③アンカーボルトのナットを締め付ける。

④取付プレートのボルト穴に、長ねじボルトをねじ込み、ナットで締め付ける。注5

⑤壁仕上げ後、長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より12～18ｍｍの範囲となるように調整する。 注4・5

12～18

コンクリート
モルタル

壁仕上げ面

ナット アンカーボルト
下穴（φ6）

50以上

長ねじボルト

壁仕上げ面

Mặt tường

Mặt tường

Mặt tường

37以上

取付プレート

5050以上

下穴（φ6）下穴（φ6）

30以上37以上

石こうボード
コンクリート
モルタル充填

GLボンド

取付プレート

アンカーボルト
長ねじボルト

ナット

12～18

50-60mmGỗ trợ lực

Vòng đệm

Lỗ thông (Ø11)

Tấm gá

Gỗ dán

Bu lông dài

Đai ốc

12-18mm

40以下

85  trở lên

(単位：mm)

Đơn vị: mm

Đơn vị: mm

Chú ý

Đai ốc

Chú ý 1:   N u là b  m t g  thì ph i g n t m g  tr  l c dày 50-60mm 
Chú ý 2: N u b  m t là kh i bê tông thì ph n b  hõm vào không c n trát b ng 

v a.
Chú ý 3:  Trư ng h p T110D49R hi n th  ” ” (phía trên) nh t đ nh ph i l p đ t 

hư ng lên phía trên b  m t l p đ t.
Chú ý 4: Đi u ch nh sao cho ph n chìa ra c a bu lông dài so v i m t tư ng là 

12-18mm.
Chú ý 5:  N u chi u dài c a bu lông b  ng n thì ph i mang đ n nơi thi công lo i bu 

lông dài M10.

① Nếu là bề mặt gỗ thì phải gắn tấm trợ lực dày 50-60mm vào phần gắn thanh tay vịn. Chú ý 1

② Sau khi căn giữa thì mở lỗ thông của bu lông dài Ø11mm. Chú ý 2

③ Xoáy bu lông dài vào lỗ bu lông của tấm gá và siết chặt bằng đai ốc. Chú ý 3

④ Cắm bu lông dài vào lỗ thông, mặt kia của tường, áp tấm gá vào, siết vòng đệm lò xo 
và đai ốc từ phía lắp thanh tay vịn.

⑤ Ở phần tường đã hoàn thiện, điều chỉnh sao cho phần chìa ra của bu lông dài so với 
mặt tường là 12-18 mm. Chú ý 4 và 5

7-2. LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CỐ ĐỊNH VÀO TƯỜNG

Mã phụ kiện
cố định T110D17S

Mã phụ kiện
cố định T110D49R＋T110D50

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Trư ng h p b  m t là g : c  đ nh bu lông m  neo

Chú ý 1: B t bu c ph i g n g  tr  l c có đ  dày 60mm tr  lên.

Chú ý 2: Ph i dùng khoan có th  khoan đư c vào t m g  tr  l c v i mũi khoan 
Ø8.5 mm. N u mũi khoan quá to thì có th  b  l ch tâm nên s  không 
th  c  đ nh ch c đư c t m gá.

Chú ý 3: B t bu c ph i g n bu lông treo vào tư ng b ng 2 đai c. N u g n b ng 
đai c trang trí thì có th  ph n đ u c a đai c trang trí s  b  h ng.

Chú ý 4: Đi u ch nh sao cho ph n chìa ra c a bu lông treo so v i m t tư ng là 
12-18mm.

Chú ý

 注2

 注1

※他の施工方法については、当社各支社・支店、営業所へお問い合わせください。

12-18mm

60mm trở lênGỗ trợ lực

Mặt tường

Mặt tường
Vít M

Xoáy 2 đai ốc ngược chiều nhau để 
siết chặt

Vít bắt gỗ

Lỗ bu lông 
treo Ø8.5

Gỗ dán

7

8

※Sau khi lắp ráp phần tường
thì không thể điều chỉnh được
vị trí lắp đặt thanh tay vịn.

※壁仕上げ後、取付
　金具の範囲内で手
　すりの取付位置が
　調整できます。

軽量鉄骨下地：メカナット固定の場合

通し穴（φ16）

長ねじボルト

12～18

取付金具

メカナット

軽量鉄骨下地：ボルト固定の場合

通し穴（φ11）

合板など

合板など

M10タップ加工
下穴（φ8.5）

長ねじボル
ト

壁仕上げ面
壁仕上げ面

12～18

取付金具

Chú ý 1: S  d ng t m thép m ng có đ  dày t  t2.3mm tr  lên.

Chú ý 2: Đi u ch nh sao cho ph n chìa ra c a bu lông treo so v i m t tư ng 
là 12-18mm.

Chú ý 3:  Trư ng h p T110D49R hi n th  ” ” (phía trên) nh t đ nh ph i l p 
đ t hư ng lên phía trên b  m t l p đ t.

Chú ý

注1：補強材の軽量鉄骨はt2.3ｍｍ以上を使用してく
ださい。

注2：取付プレートのボルトの出代が壁仕上げ面より
12～18ｍｍの範囲となるように調整してください。

注 意

固定金具品番 はね上げタイプ
スイングタイプ

T110D36＋T110D53 固定金具品番 はね上げタイプ
スイングタイプ

T110D36＋T110D54

Lỗ thông (Ø11)

12-18mm

Tấm gá

Trư ng h p b  m t thép m ng: hàn c  đ nh t m gá

スタッド
取付金具

Chất liệu trợ 
lực t2.3 trở lên

補強材
(t =2.3以上)

Đinh tán

Tấm gá

①手すり取付位置に、軽量鉄骨用取付金具を補強材の軽量鉄骨(t2.3ｍｍ以上)
　にドリルねじで固定する。
②壁仕上げ後、手すりの心出しを行い、M10タップ加工の下穴φ8.5mmをあける。
壁仕上げ部にφ11mm程度の通し穴をあける。
③軽量鉄骨用取付金具にM10タップ加工を行う。
④長ねじボルトをねじ込み、壁仕上げ面より長ねじボルトの出代が12～18mm
　の範囲となるように調整する。

①手すり取付位置に、軽量鉄骨用取付金具を補強材の軽量鉄骨(t2.3ｍｍ以上)にドリルねじで固定する。
②壁仕上げ後、手すりの心出しを行い、メカナットの通し穴φ16mmをあける。
③メカナットを通し穴に挿入し、セットする。
④長ねじボルトをねじ込み、壁仕上げ面より長ねじボルトの出代が12～18mmの範囲となるように調
　整する。

取り付けが完了したあと、
次の項目を確認してくだ
さい。

点検項目

手すりにガタツキがないか確認してください。

「壁への固定金具の取り付け」
　参照

紙巻器の位置を変更した場合は、紙巻器に
ガタツキがないことを確認してください。

「取り付け前に」の「紙巻器の
　位置を変更する場合」参照

ガタツキの確認

手すりは壁にしっかり取り付けてい
ますか？ 紙巻器はしっかり取り付けていますか？

 注2

 注1

裏面へつづく
※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください｡

Đơn vị: mm Đơn vị: mm

(単位：mm)

① Gắn gỗ trợ lực dày 60mm trở lên vào phần
lắp đặt thanh tay vịn. Chú ý 1

② Sau khi căn giữa, khoan lỗ khoan dành cho bu 
lông mỏ neo vơi chu vi Ø8.5mm. Chú ý 2
(Nếu là tường ốp gạch thì chỉ thực hiện
khoan lỗ Ø11-13mm ở phần gạch)

③ Cố định đai ốc (2 chiếc) đồng bộ với bu
lông treo bằng 2 đai ốc. (xem hình dưới)

① Vừa căn giữa và hàn cố định tấm gá vào
tấm thép mỏng chất liệu trợ lực (độ
dày 2.3mm trở lên). Chú ý 1

② Xoay bu lông dài vào lỗ của tấm gá, điều 
chỉnh sao cho phạm vi từ mặt tường ra
là từ 12-18mm. Siết chặt bằng đai ốc ở
phía tường đối diện. Chú ý 2 và 3

③ Hoàn thiện lắp ráp phần tường.

④ Xoay 2 đai ốc đã cố định ở bước ③ rồi
vít bu lông treo vào lỗ khoan. Chú ý 3

⑤ Điều chỉnh sao cho phần chìa ra của bu 
lông so với mặt tường là 12-18mm. Chú ý 4

⑥ Tháo 2 đai ốc ra.

Gỗ dán

Đai ốc

Hàn

t2.3 trở lên
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Mã phụ kiện
cố định T110D25

Mã phụ kiện 
cố định T110D49R＋T110D52

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


木下地：ハンガーボルト固定の場合

固定金具品番
はね上げタイプ
スイングタイプ

T110D25

注1：厚さ60ｍｍ以上の補強木を必ず取り付けてください。 

注2：補強木にφ8.5ｍｍの下穴をあけることのできるドリルを使用してく
ださい。ドリルの刃サイズが大きすぎたり、心振れを起こすと確実な
固定ができないことがあります。

注3：必ずナット(2個)をダブルナットとして壁にハンガーボルトを取り付
けてください。化粧ナットで取り付けると、化粧ナットの頭部が破損
することがあります。

注4：ハンガーボルトの出代が壁仕上げ面より12～18ｍｍの範囲となる
ように調整してください。

注 意

①事前に手すり取付部に厚さ60ｍｍ以上の
　補強木を取り付ける。

②心出しをしたあと、φ8.5ｍｍのハンガー
　ボルトの下穴をあける。
(タイル壁の場合は、タイル部のみφ11

　 ～13ｍｍの通し穴をあける）

③ハンガーボルトに同梱のナット(2個)を
　ダブルナットで固定する。（下図参照）

④③で固定した、ダブルナットを工具で回
　し、下穴にハンガーボルトをねじ込む。

⑤壁仕上げ面よりボルトの出代が12～18
　ｍｍの範囲となるように調整する。

⑥ダブルナットを取り外す。

 注4

 注3

 注2

 注1  注1

※Đối với phương pháp thi công xây dựng khác, xin vui lòng liên hệ với cửa hàng bán, đại
lý hoặc dịch vụ sau bán hàng của TOTO

12～18

60以上補強木

壁仕上げ面

壁仕上げ面

Mねじ側

ナットを2個ねじ込み、お互いのナット
を逆回しして締め付け、固定する。

コ－チねじ側

ハンガーボルト
下穴（φ8.5）

合板など

7

8

※壁仕上げ後、手すりの取付
位置は調整できません。

※ Sau khi hoàn thiện
phần tường, có thể
điều chỉnh vị trí lắp
đặt thanh tay vịn trong
phạm vi của tấm gá.

Trư ng h p b  m t thép m ng: c  đ nh đai c mecha

Lỗ thông Ø16mm

Bu lông dài

12-18mm

Tấm gá

Đai ốc mecha

Trư ng h p b  m t thép m ng: c  đ nh bu lông

Lỗ thông Ø11mm

Gỗ dán

Gỗ dán

Lỗ gia công 
M10 Ø8.5mm

Bu lông dài

Mặt tường

12-18mm

Tấm gá

注1：補強材の軽量鉄骨はt2.3ｍｍ以上を使用してください。

注2：長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より12～18ｍｍの範囲となるよう
に調整してください。

注3：T110D49Rの場合 ”ウエ”表示が必ず取付面に対して上側を向くよ
うに施工してください。

注 意

Chú ý 1: S  d ng t m thép m ng có đ  dày t  t2.3mm tr  
lên.

Chú ý 2: Đi u ch nh sao cho ph n chìa ra c a bu lông treo 
so v i m t tư ng là 12-18mm.

Chú ý

①心出しをしながら取付プレートを補強材
の軽量鉄骨(t2.3mm以上)に溶接固定す
　る。

②取付プレートの穴に、長ねじボルトをね
　じ込み、壁仕上げ面より12～18mmの
範囲となるように調整し、壁裏面より
　ナットで締め付ける。

③壁を仕上げる。

固定金具品番 はね上げタイプ
スイングタイプ

T110D49R＋T110D52
T110D47＋T110D52

通し穴（φ11）

合板など
長ねじボルト

12～18

取付プレート

ナット

溶接

t2.3以上

軽量鉄骨下地：取付プレート溶接固定の場合

Đinh tán
Tấm gá

補強材
(t =2.3以上)

Chất liệu trợ 
lực t2.3 trở lên

スタッド

取付プレート

① Cố định tấm gá đi kèm dùng cho tấm thép mỏng vào vị trí lắp ráp thanh
thay vịn bằng ốc khoan của tấm thép mỏng chất liệu chịu lực (độ dày
t2.3mm trở lên). Chú ý 1

② Sau khi hoàn thiện lắp ráp trên tường, căn giữa thanh tay vịn và khoan lỗ
gia công M10 Ø8.5mm. Khoan lỗ thông khoảng Ø11mm ở phần tường
đã hoàn thiện.

③ Tarô M10 trên phụ kiện cố định dùng cho tấm thép mỏng.
④ Xoáy bu lông dài, điều chỉnh sao cho phần chìa ra của bu lông dài so với

mặt tường là từ 12-18mm. Chú ý 2

Sau khi l p đ t thì ki m tra 
các h ng m c sau Kiểm tra xem thanh tay vịn có bị lỏng không.

Tham khảo mục [Lắp đặt phụ kiện 
cố định vào tường]

Tham khảo trường hợp lắp đặt lô giấy vệ 
sinh seri T112HP.

Ki m tra đ  ch c ch n

Thanh tay vịn đã được lắp chắc chắn vào 
tường chưa?

Xem tiếp mặt sau
※※※ HÃY CUNG C P HƯ NG D N S  D NG Đ NG B  CHO KHÁCH HÀNG

注2・3

(単位：mm) (単位：mm)

Đơn vị: mm

Mặt tường

① Cố định tấm gá đi kèm dùng cho tấm thép mỏng vào vị trí lắp ráp thanh tay vịn bằng ốc khoan của tấm
thép mỏng chất liệu chịu lực (độ dày t2.3mm trở lên). Chú ý 1

② Sau khi hoàn thiện lắp ráp trên tường, căn giữa thanh tay vịn và khoan lỗ gia thông Ø16mm của đai ốc mecha
③ Nhấn đai ốc vào lỗ thông
④ Xoáy bu lông dài, điều chỉnh sao cho phần chìa ra của bu lông dài so với mặt tường là từ 12-18mm.

7-4. LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CỐ ĐỊNH VÀO TƯỜNG

8. HẠNG MỤC KIỂM TRA

Mã phụ kiện
cố định T110D36＋T110D53 Mã phụ kiện

cố định T110D36＋T110D534

T110D36

Hãy xác nhận việc lô giấy vệ sinh không bị 
lỏng lẻo.

Lô giấy vệ sinh có đang lắp chắc chắn không?

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Vị trí trung tâm của phần trên tay vịn

※※

※※

Seri T112H
Seri T113H
Seri T114H

※là vị trí lỗ thí điểm  

90

2
2
0

上バーの中心位置

※※

※※

T112H型
T113H型
T114H型
※は下穴位置

90

2
2
0
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