
Hư ng d n l p đ t

TI�U NAM
CÂM ÆNG
T� Đ�NG
TREO T»�NG
TIÃT KIÄM N»ÅC
(lo¨i nhÕ)

Sê ri USWN925

Đ  đ m b o các ch c năng c a s n ph m ho t đ ng đ y đ , vui lòng l p đ t s n ph m đúng 
cách theo Hư ng d n l p đ t này! Sau khi l p đ t, hãy gi i thích rõ cho khách hàng v  cách s
d ng s n ph m!

Các bi�n pháp an toàn........................................2

Các chú ý trư�c khi l�p đ�t .................................3

B�n v� thi công l�p đ�t........................................4

Các ph� ki�n đi kèm ...........................................5

Các d�ng c� c�n thi�t ..........................................5

V� các ph� ki�n...................................................6

Phương pháp l�p đ�t ...........................................7

Kh� gi�y in: A4
In 2 m�t.

2017.9
0GH245R

MMM c l c



Các bi�n pháp an toàn (hãy tuân th� nghiêm ng�t đ� đ�m b�o an toàn)

Hãy đ�c k� “Các bi�n pháp an toàn” này trư�c khi l�p đ�t đ� l�p đ�t s�n ph�m cho đúng cách!

Trong b�n hư�ng d�n này, đ� l�p đ�t s�n ph�m đúng cách, an toàn nh�m tránh b� thương cho quý 
khách và ngư�i khác cũng như thi�t h�i v� tài s�n, chúng tôi s� d�ng nhi�u ký hi�u.

Các ký hi�u và ý nghĩa như sau đây:

C�NH
BÁO

CHÚ Ý

Hi�n th� r�ng n�u ph�t l� n�i dung đã đư�c 
trình bày trong c�t này mà l�p đ�t nh�m thì 
có th� d�n đ�n t� vong ho�c b� thương n�ng 
v� ngư�i.

Hi�n th� r�ng n�u ph�t l� n�i dung đã đư�c 
trình bày trong c�t này mà l�p đ�t nh�m thì 
có th� d�n đ�n b� thương n�ng ho�c phát sinh 
thi�t h�i v� tài s�n.

Các n�i dung c�n tuân th� đư�c phân lo�i và gi�i thích như b�ng sau đây.

Bi�u th� r�ng c�m s� d�ng s�n ph�m.

Ký hi�u bên trái bi�u th� c�m s� d�ng trong 
nhà t�m và bu�ng t�m hoa sen.

Bi�u th� r�ng c�n trình t� trong vi�c 
s� d�ng s�n ph�m.

Ký hi�u bên trái bi�u th� thao tác c�n thi�t.

C�NH BÁO

C�m dùng
g�n nư�c

Không l�p đ�t � nơi có đ� �m cao như nhà t�m.

N�u không, có th� d�n đ�n h�ng hóc ho�c rò đi�n.

N�u không ph�i là th� s�a ch�a k� thu�t, không bao gi� đư�c tháo l�p, s�a
ch�a hay đi�u ch�nh s�n ph�m.

N�u không, có th� d�n đ�n h�ng hóc, b� đi�n gi�t ho�c b� thương.C�m tháo
l�p

CHÚ Ý

B�t bu�c
ph�i th�c 

hi�n

Luôn luôn th�c hi�n công vi�c l�p đ�t v�i ít nh�t hai ngư�i.
N�u không, ngư�i l�p đ�t có th� b� đau lưng ho�c làm rơi s� và làm h�ng nó.

Sau khi l�p đ�t, nh�t đ�nh ph�i v�n hành th� s�n ph�m và ki�m tra ch�c ch�n
là không có rò nư�c � b�t k� b� ph�n nào.
L�p đ�t s�n ph�m không đúng cách có th� gây rò nư�c làm cho tài s�n như đ� gia d�ng b� th�m 
nư�c d�n đ�n b� h�ng hóc.



Các chú ý trư�c khi l�p đ�t

C�NH BÁO

B�t bu�c
ph�i th�c 

hi�n

Ch c ch n ph i l p Áp-tô-mát ng t quá dòng và ng t rò r  đi n đúng trình t
đ  tránh nguy hi m.
Dây d n đi n: S  d ng dây cáp ho c dây d n đi n 600V đư c b o v  b i v  nh a (dây 1 
lõi Ø1.6mm ho c Ø2.0mm ho c dây tiêu chu n 2mm).
Ph i cách đi n và ch ng th m gi c c m dây d n đi n.
Không nhét gi c c m dây d n đi n vào trong thi t b .
N u không, có th  d n đ n b  đi n gi t, rò đi n ho c h a ho n.

Th�o lu�n k� càng các quy trình liên quan trư�c khi thi công công vi�c v� đi�n và nư�c.

Dây đi�n đư�c cung c�p t�i công trư�ng (ch� ki�u AC).

Không c�n dây n�i đ�t, vì th� vui lòng dùng dây hai lõi (ch� ki�u AC).

D�i áp su�t c�p nư�c là t� nh� nh�t 0.07MPa (đ�ng) đ�n l�n nh�t 0.75MPa. Vui lòng s� d�ng s�n ph�m 

trong d�i áp su�t này!

Đ�c bi�t chú ý không làm h�ng b� m�t c�m bi�n.

S�n ph�m này là m�t thi�t b� đi�n. C�n th�n không phun nư�c vào nó!

Góc phơi sáng và kho�ng cách nh�n bi�t c�a c�m bi�n đư�c th� hi�n trong sơ đ�. Khi l�p đ�t tay v�n ho�c thi�t 
b� tương t� � phía trư�c ti�u nam, hãy l�p đ�t sao cho không làm c�n tr� nh�n bi�t (c� khu v�c nh�n bi�t �n 
đ�nh và khu v�c nh�n bi�t không �n đ�nh) c�a c�m bi�n. C�m bi�n có th� ho�t đ�ng kém dư�i �nh hư�ng c�a 
các v�t th� ph�n chi�u như gương và thép không g� trong kho�ng 3m k� t� tư�ng. Tình tr�ng đó cũng x�y ra 
khi có tia khi ph�n x� t� m�t n�n gây ra b�i các v�t th� này đư�c l�p đ�t theo chi�u th�ng đ�ng, ngay c� khi 
vư�t quá 3m.

M�t c�m bi�n Kho�ng cách nh�n bi�t là góc c� 
ly 650mm quay lên trên 12°.

Vùng nh�n bi�t �n đ�nh.

Vùng nh�n bi�t không �n đ�nh.
Góc phơi sáng và vùng nh�n bi�t.
�Đ�i v�i gi�y tr�ng 300mmx300mm (quý khách có th� dùng gi�y tr�ng 300mmx300 � c� ly 650mm 

như hình trên đ� ki�m tra kh� năng nh�n bi�t c�a c�m bi�n).

S�n ph�m có th� không ho�t đ�ng trong môi trư�ng b� phơi dư�i ánh sáng m�t tr�i m�nh.

B� bi�n t�n ho�c thi�t b� khác có s� d�ng tia h�ng ngo�i có th� gây tr�c tr�c đ�i v�i s�n ph�m.

Do có ki�m tra c�p nư�c trư�c khi đóng gói nên có th� còn chút nư�c đ�ng l�i bên trong s�n ph�m. Đây là 
đi�u bình thư�ng, không ph�i h�ng hóc nên quý khách yên tâm.

N�u nâng s�n ph�m lên thì hãy c�m n�m vào ph�n s�!

Ph�n s�



 B�n v� thi công l�p đ�t

(306)

(400)

150
32

Đơn v�: mm.

65

USWN925BE, USWN925BS, USWN925AE, 
USWN925AEP, USWN925AS, USWN925ASP, 
USWN925AEV

V� trí l� c�p 
nư�c

(936)

(600)

(346)

155

150
39

113170

335

87 465

AC220-240V
V� trí l� dây đi�n

Đư�ng tâm
¯ng th®i

M�t sàn hoàn 
thi�n

M�t sàn 
hoàn thi�n

23

370

(40)

Đư�ng kính trong 
Ø50 ho�c Ø60 
(thoát, C0, C1)

N�i c�p 
nư�c G1/2

USWN925B, USWN925A

(400)

(306)

350
32

65

65

V� trí l� c�p 
nư�c

H�p pin
(có n�p che)

Đư�ng tâm
¯ng th®i

M�t sàn 
hoàn thi�n

M�t sàn 
hoàn thi�n

Đư�ng kính trong 
Ø50 ho�c Ø60 
(thoát, C0, C1)

N�i c�p 
nư�c G1/2

23

370

(40)
155

150
39

113

87 465

(936)

(600)

(346)

(590)

(590)



 Các ph� ki�n đi kèm

�Tham kh�o dư�i đây và ki�m tra đ� ch�c ch�n không thi�u ph� ki�n nào

Ch� lo�i xoay
chi�u (AC)

Ch� lo�i ch�y 
b�ng pin ki�m 
khô

Ch� lo�i ch�y 
b�ng pin ki�m 
khô

Hư�ng d�n l�p 
đ�t

Hư�ng d�n s� 
d�ng

 Các d�ng c� c�n thi�t

A-18
Þng nßi



V� các ph� ki�n

Đ� âm

Dây c�p nư�c

(quý khách t� 
chu�n b�) �1

C�m bi�n

�ng lu�n dây D19 (D20)

(quý khách t� chu�n b�) �1

B� đi�u khi�n

Đáy ti�u nam

�1 là ch� cho lo�i xoay chi�u (AC)

A-18



 Phương pháp l�p đ�t

Ý nghĩa c�a các m�u bi�u tư�ng

Công vi�c ph�i đư�c th�c hi�n b�i 
ngư�i l�p đ�t.

Tác nghi�p mà c�n ph�i xác nh�n l�i.

Trình t� thao tác.

Phương pháp l�p đ�t đ� âm.
(lo�i AC, dùng cho c� thi công xây d�ng ư�t và khô)

Đư�ng tâm 
c�a ti�u nam

Kho�ng 
cách đ�n 
tâm �ng 
th�i là 
170mm

(20mm)

102mm

(10mm)

(lo�i AC, dùng cho c� thi công xây d�ng ư�t và khô)

K�t n�i dây ngu�n và đ� âm v�i đ�u n�i �ng lu�n 
dây, kéo dây ngu�n qua �ng lu�n dây và kéo th� đ�n 
đ� âm.

�ng lu�n dây không rãnh xo�n (�ng 
c�ng) D19 (D20)
(quý khách t� chu�n b�)

Đ�u n�i �ng lu�n dây
(quý khách t� chu�n b�)

Dây d�n
(quý khách t� chu�n b�)

Đ� âm
(quý khách t� chu�n b�)



�S� d�ng đ� âm đơn (không n�p).
�Không c�n dây n�i đ�t nên hãy dùng dây hai lõi.
�Đ� th�a m�t đo�n dây kho�ng 40cm so v�i m�t 

đ� âm, cu�n dây đ� vào trong đ� âm.

Giáp lai xung quanh đ� âm b�ng v�a.

(lo�i AC, dùng cho c� thi công xây d�ng ư�t và khô)

L� c�p nư�c

Kho�ng cách 
t�i tâm �ng

th�i là 155mm
�ng th�i

65mm

Đư�ng tâm c�a 
ti�u nam

Kho�ng cách 
t�i tâm �ng

th�i là 170mm

L� Ø15

V� trí l�p đ�t đ� âm

M� m�t l� 15 trên n�p đ� âm và lôi dây đi�n � bên 
trong ra.

C�NH BÁO

C�m

Không đư�c đ� �ng c�p nư�c
và dây đi�n ti�p xúc v�i nhau.
N�u không, có th� gây h�ng hóc 
ho�c rò đi�n.



CHÚ Ý
Nh�t đ�nh ph�i c�p nư�c qua đư�ng �ng 
c�p nư�c đ� x�i r�a m�i cát b�n trư�c 
khi l�p đ�t.

G1/2
(s� d�ng băng tan)

34mm

Sai s  thi công theo 
chi u cao, chi u
ngang cho phép trong
ph�m vi ±5mm.

Phương pháp l�p bích n�i thoát th�i.

Trong ph�m 
vi 10mm.

465mm

113mm

39mm

43.5
mm

43.5
mm

150mm

�ng th�i



10~15mmC�t �ng th�i sao cho thò ra 
kh�i m�t tư�ng 10~15mm.

Bôi keo si-li-côn
vào m�t dán ghép

Bôi keo si-li-côn đ� dán �ng n�i v�i bích n�i thoát 
th�i (b� qua bư�c này n�u �ng th�i là Ø50).

Bôi keo si-li-côn 
vào m�t dán ghép 
�ng th�i.

Bôi keo si-li-côn 
vào m�t dán ghép 
�ng n�i đã dán v�i 
bích n�i thoát th�i.

Chú ý: Khi keo đã ch�t, m�i n�i là không kh�c ph�c 
đư�c n�a, n�u thi�u keo thì có th� gây rò nư�c nên 
khi bôi keo si-li-côn ph�i bôi đ�u, đ� đ� dán ghép. 

A-18

�ng thoát th�i

�C�n th�n: Sau khi dán thì không th� tháo ra đư�c n�a!

CHÚ Ý

N�u �ng th�i là Ø50 mà m�i n�i
gi�a bích n�i thoát th�i (A-7) và
�ng th�i l�ng ho�c �ng th�i là
Ø60, hãy s� d�ng keo si-licôn (có
đ� s�t cao).
N�u dùng keo có đ� s�t th�p (keo 
dán PVC thông d�ng), có th� keo 
ch�y làm khe không đư�c l�p đ�y 
gây rò nư�c làm cho tài s�n như đ� 
gia d�ng b� th�m nư�c d�n đ�n b� 
h�ng hóc.

(N�u �ng th�i là 
Ø50, không dùng 
�ng n�i thoát th�i 
thì bôi tr�c ti�p 
vào ph�n n�i thoát 
th�i c�a bích n�i 
thoát th�i)

B�t bu�c
ph�i th�c

hi�n



Cách l�p đ�t móc treo sau

370mm

75mm 75mm



�ng thoát 
th�i

Nâng h� theo phương 
th�ng đ�ng đ� đi�u ch�nh.



N�u đ� cao c�a thân ti�u nam (A-1) không phù h�p, 
không đ�t v� trí như đã hư�ng d�n, hãy n�i vít (A-10) 
c�a móc treo sau (A-9), sau đó đ�m mi�ng kim lo�i 
gi�a nó v�i tư�ng và đi�u ch�nh.

Đ� nâng lên Đ� h� xu�ng

Đ�m mi�ng 
kim lo�i

Cách l�p đ�t n�p che thi�t b� đ�u cu�i.

32.5mm 32.5mm

335mm



�Ch� dành cho lo�i xoay chi�u (AC)

250~300mm

<Đ�u n�i dây ngu�n>

Kho�ng 25 đ�n 30mm

Kho�ng 10 đ�n 
15mm

Thi�t b� 
đ�u cu�i

Dây ngu�n

250~300mm



<Khi tháo dây ngu�n>

C�NH BÁO

Xác nh�n r�ng không c�p
đi�n trư�c khi đ�u n�i dây
ngu�n.
N�u không, có th� b� đi�n gi�t.

Thi�t b� đ�u cu�i và ngu�n
c�p đi�n ph�i đư�c n�i b�i
ngư�i th� có chuyên môn k�
thu�t.
N�u không, có th� gây h�ng hóc 
ho�c b� đi�n gi�t.

Khi c�m dây ngu�n vào thi�t
b� đ�u cu�i, hãy c�m dây
tr�ng vào bên mát và dây đen
vào bên l�a (�1).
N�u không, có th� cháy n�.

�1: N�u đư�ng dây nhà quý khách 
dùng màu quy đ� nh khác thì hãy
c m dây l�a vào bên l�a, dây mát 
vào bên mát cho phù h�p.

Dây đen

Dây tr�ng

B�t bu�c
ph�i th�c

hi�n

�n xu�ng

CHÚ Ý

Khi tháo dây ngu�n, ph�i luôn
ch�c ch�n là �n ph�n tr�ng
trên b� m�t c�a thi�t b� đ�u
cu�i b�ng tu�c nơ vít đ�u d�t,
sau đó rút dây.
C� s�c kéo dây ngu�n có th� gây 
h�ng hóc cho b� đi�u khi�n.

B�t bu�c 
ph�i th�c 

hi�n

�ng c�p nư�c

250~300mm



M�t sau A-1

�ng thoát th�i

C�m

CHÚ Ý

Không c� đ�nh thân ti�u nam
b�t đ�u t� phía l� th�i.

N�u không, có th� gây rò nư�c làm 
cho tài s�n như đ� gia d�ng b� ng�p 
nư�c d�n đ�n b� h�ng hóc.

Ch� cho lo�i ch�y pin ki�m khô.

CHÚ Ý
Đ�i v�i lo�i ch�y pin ki�m khô, hãy l�p
đ�t pin ki�m khi nư�c đã đư�c c�p.



B� đi�u khi�n

Khi không g� đư�c b� đi�u khi�n ra, hãy s� d�ng 
tu�c nơ vít đ�u d�t tháo xu�ng.



C�NH BÁO

C�m

Không kéo dây đi�n c�a h�p
pin.
N�u không, có th� m�t k�t n�i dây
hay thi�t b� đ�u cu�i ho�c h�a ho�n
ho�c b� đi�n gi�t.

V�n hành th�

CHÚ Ý Đ�i v�i lo�i AC, hãy ch�c ch�n là ph�i
b�t đi�n lên sau khi nư�c đã đư�c c�p.

Ph�m vi nh�n bi�t đư�c t� đ�ng đi�u ch�nh khi
b�t ngu�n.
�Ch�c năng t� đ�ng đi�u ch�nh ph�m vi nh�n
bi�t c�a c�m bi�n ho�t đ�ng ngay sau khi ngu�n
đư�c kích ho�t. N�u đèn c�m bi�n ti�p t�c nh�p
nháy ho�c sáng (�1) khi thi�t b� nh�n bi�t th�
gì đó không ph�i là ngư�i, đi�u này có nghĩa là
ph�m vi nh�n bi�t đang đư�c đi�u ch�nh. Hãy
c�n th�n đ� c�m bi�n không đư�c kích ho�t b�i
con ngư�i trư�c khi đèn t�t.

�N�u c�m bi�n nh�n bi�t có ngư�it khi đèn nh�p
nháy ho�c sáng (�1), s� m�t nhi�u th�i gian hơn
đ� đi�u ch�nh ph�m vi phát hi�n. Đi�u ch�nh
hoàn t�t khi đèn t�t.

C�m bi�n

(�1): Lo�i đi�n m�t chi�u pin khô nh�p nháy, lo�i
đi�n xoay chi�u sáng.

Xác th�c r�ng đèn c�a c�m bi�n t�t khi nh�n bi�t
không có ai. Kích ho�t c�m bi�n và xác th�c là
ti�u nam x� nư�c.

�N�u nư�c trào, b�n ra ngoài ti�u nam khi đang
xác nh�n x�, hãy v�n van khóa nư�c nh� đi
ho�c đi�u ch�nh thi�t b�.

�Cơ c�u đi�n xoay chi�u s� t� đ�ng x� r�a ti�u
nam ngay sau khi dòng đi�n đư�c c�p. Hãy xác
nh�n l�n x� t� đ�ng trên đã hoàn t�t chưa ngay
sau khi dòng đi�n đư�c c�p.

C�m bi�n

C�m bi�n không nh�p nháy

C�m bi�n nh�n bi�t

X�

Nút x� tay

V�i lo�i có 
ch� đ� x� tay



Xác nh�n, đ�m b�o r�ng không có rò nư�c � ph�n 
c�p nư�c.

Van khóa 
nư�c Khóa

Tháo ti�u nam (A-1)

�ng c�p nư�c

250~300mm

CHÚ Ý

Xác nh�n, đ�m b�o r�ng
không có rò nư�c � ph�n c�p
nư�c.

L�p đ�t s�n ph�m không đúng cách 
có th� gây rò nư�c làm cho tài s�n 
như đ� gia d�ng b� th�m nư�c d�n 
đ�n b� h�ng hóc.

B�t bu�c
ph�i th�c
hi�n



L�p b�n ti�u

Van khóa 
nư�c

M�

CHÚ Ý

Xác nh�n, đ�m b�o r�ng
không có rò nư�c � ph�n c�p
nư�c  hay thoát nư�c.

L�p đ�t s�n ph�m không đúng cách 
có th� gây rò nư�c làm cho tài s�n 
như đ� gia d�ng b� th�m nư�c d�n 
đ�n b� h�ng hóc.

B�t bu�c
ph�i th�c

hi�n



CHÚ Ý

Ph i l p khe h  b ng keo si-
li-côn (mediseal).
N�u không, có th� gây s� c�, h�ng 
hóc.

C�m



C�u hình x� trư�c (thay đ�i theo nhu c�u)

� Công t�c x� trư�c m�c đ�nh đư�c thi�t đ�nh � 
“OFF” (t�t).

B� đi�u khi�n

Công t�c

Khi không g� đư�c b� đi�u khi�n ra, hãy s� d�ng 
tu�c nơ vít đ�u d�t tháo nó xu�ng.


