


HƯ NG D N L P Đ T VÀ S  D NG

T  Đ NG  GI Y VÀ THÙNG RÁC 
 DS712, DS712U, DS713, DS713U

Đ  phát huy t i đa ch c năng c a s n ph m, vui lòng l p đ t chính xác theo các n i dung đư c hư ng d n 
trong tài li u này.

Danh mục ph  ki n

B n v  l p đ t hoàn thi n

Mã DS713

M t tư ng

M t sàn

DS713U
T  đ ng gi y và thùng rác (ki u âm tư ng)

1 chi c.
1 chi c.
4 chi c.

Thùng đ ng rác 
Thân t   gi y 
Chìa khóa 
B  c  đ nh 1 b .

Khóa

Kích thư c l p 
đ t khuy n ngh
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M t tư ng

M t sàn

DS713
T  đ ng gi y và thùng rác (ki u treo tư ng)

Mã DS712

M t tư ng

M t sàn

DS712U
T  đ ng gi y và thùng rác (ki u âm tư ng)

Kích thư c l p 
đ t khuy n ngh

Khóa

Kích thư c l p 
đ t khuy n ngh

Khóa
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DS712
Tủ đựng giấy và thùng rác (kiểu treo tường)

Mặt tường

Mặt sàn

Lắp đặt tủ đựng giấy 
1. Lắp đặt tủ đựng giấy loại âm tường.

Trước tiên dùng chìa khóa để mở cửa trên và dưới hộp ra, lấy thùng rác ra ngoài, sau đó ướm với vị trí 
lắp đặt của sản phẩm, lấy dấu lỗ cố định để khoan lỗ lên tường, lắp nở nhựa vào trong lỗ vừa khoan. 
Vặn vít để cố định tủ đựng giấy lên tường, cuối cùng đặt thùng rác vào trong tủ đựng giấy.

2. Lắp đặt tủ đựng giấy loại âm tường (lấy DS712U làm ví dụ), như hình minh họa sau: 
Mặt tường

Nở nhựaVít cố định
Thùng rác

Chú ý: kích thước khi lắp đặt phải lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

Khóa

Kích thước lắp 
đặt khuyến nghị

Chú ý khi sử dụng

①Thường xuyên dùng khăn mềm, thi thoảng dùng vải mềm thấm nước để lau chùi.
②Khi có vết bẩn cáu chặt, vui lòng sử dụng dung dịch tẩy rửa trung tính để vệ sinh, sau đó vệ sinh lại 

bằng nước sạch.
③Không sử dụng bột tẩy rửa, sữa rửa mặt, dầu máy, nước tảy, dung dịch có tính axit mạnh, kiềm mạnh 

hay chứa các hạt nhỏ, bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm. 

Cẩn thận để không bị thương:
Tủ đựng giấy là hình chữ nhật và có góc nhọn, khi sử dụng hãy cẩn thận để tránh bị va đập làm bị thương.
Khi đóng mở cánh cửa hộp, vui lòng nhẹ tay và chú ý không làm xước hỏng sản phẩm.
Loại khăn giấy lau tay sử dụng thông thường là kiểu rút quy cách 230x230x200 hoặc 235x235x200.

Bảo dưỡng

Để giữ tủ đựng giấy luôn sạch đẹp, vui lòng bảo quản theo phương pháp dưới đây:
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