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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG NÚT NHẤN XẢ

Sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng để cọ rửa và vệ sinh 
bảng điều khiển. Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh (như bột 
làm bóng, chất pha loãng sơn, benzen, v.v) hoặc vật bằng sắt để cọ rửa, 
tránh làm xước hoặc bong tróc bề ngoài bảng điều khiển. 

Trong trường hợp muốn hủy bỏ sản phẩm, vui lòng không áp dụng phương 
pháp tiêu hủy rác thải thông thường. Vui lòng tuân thủ các quy định xử lý, 
thu gom, tái chế thích hợp dành cho sản phẩm.

Vệ sinh và xử lý chất thải

! 

Dòng：MB003CPR-2

Nút xả điều khiển bằng tay. Đặt tay trước bảng điều khiển để kích hoạt 
chức năng xả đại hay xả tiểu

Xả đại
Xả tiểu

Dòng：MB002R Dòng：MB004CPR

Áp dụng với sản phẩm

TIÊU CHUẨN: GB 26730-2011

Sự cố thông thường

Không thể nhấn nút

Nước vẫn còn sau 
khi xả, nhấn nút xả 
lần nữa nước không 
chảy ra

Thanh truyền động không 
quay hoặc đầu thanh bị kẹt 
vào giá đỡ

Thanh truyền động quá dài, 
khiến một phần bị kẹt vào ống 
bện

Tháo bảng điều khiển, quay 
thanh truyền động theo hướng 
dẫn lắp đặt cho tới khi nghe 
thấy âm thanh “Tách” (dành 
cho người có chuyên môn)     

Tháo bảng điều khiển theo 
hướng dẫn lắp đặt, cắt thanh 
truyền động với chiều dài phù 
hợp, sau đó lắp lại. Khi nghe 
thấy âm thanh “Tách” là thanh 
truyền động đã được lắp lại 
đúng vị trí (dành cho người có 
chuyên môn) 

Người dùng có thể tự khắc phục sự cố theo bảng hướng dẫn 
dưới đây với các giải pháp sẵn có. Người không có chuyên 
môn không được phép tự ý sửa chữa, tháo dỡ sản phẩm. Vui 
lòng liên hệ chuyên gia để khắc phục sự cố trong trường hợp 
gây ra sự cố nghiêm trọng hoặc hư hại sản phẩm. 

Nguyên nhân Biện pháp xử lý

Cảnh báo

Tự chẩn đoán và khắc phục sự cố

Chức năng của sản phẩmNếu không tuân theo ký hiệu này sẽ dẫn đến hiểu nhầm, hiểu 
sai khi vận hành, gây tổn thương cho người sử dụng hoặc hư 
hại sản phẩm
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