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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

LÔ GIẤY VỆ SINH SÊ RI GS715/GS701/
DS708 (DS708PAS/DS708PS)

1 Bộ
1 Bộ

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Sê ri GS701

BẢN VẼ LẮP ĐẶT

Lô giấy
Vít cố định

CHI TIẾT SẢN PHẨM

2018.10

Để phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm, xin hãy lắp đặt chın
́ h xác theo hướng dẫn này.

Sê ri GS715

Sê ri GS708

Nhiệt độ môi trường từ 0°C trở lên.

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THAM KHẢO
Hın
̀ h vẽ dưới đây chı̉ mang tın
́ h chất tham khảo, vị trı́ lắp đặt cụ thể cần căn cứ vào thực tế.

LẮP ĐẶT LÔ GIẤY
1. Ướm sản phẩm lên tường và đánh dấu vị trı́ lỗ trên tường.
2. Khoan lỗ trên tường, sau đó nhét nở nhựa vào lỗ, dùng vıt́ cố định để cố định lô giấy.
Chú ý:
(1) Vặn chặt vít cố định.
(2) Tường phải đảm bảo bằng phẳng.
(3) Lô giấy bằng sứ và lô giấy bằng kim loại có kıć h thước lỗ không giống nhau, cần phải
kiểm tra thật kı.̃
Nở nhựa

Vít cố định (3 cái M4.5x30)

CÁCH SỬ DỤNG

Cách đặt giấy vệ sinh:
1. Mở nắp cắt giấy của sản phẩm lên trên.
2. Đẩy giấy vệ sinh từ dưới lên, đặt trong sản phẩm

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

1. Mở nắp không được đẩy quá mạnh, tránh việc hỏng hóc.
2. Sản phẩm sứ không chịu được lực tác động mạnh, tránh việc nứt vỡ.
3. Giấy vệ sinh thıć h hợp cho sản phẩm này có kıć h thước độ rộng từ 95mm trở lên, tránh
làm rơi giấy.

BẢO DƯỠNG

Để giữ sản phẩm sạch đẹp trong thời gian dài, xin quý khách hãy bảo dưỡng sản phẩm
theo các cách sau:
1. Thường xuyên dùng vải mềm hoặc vải mềm thấm nước để lau.
2. Khi có các vết bẩn, xin hãy dùng nước tẩy rửa trung tı́ nh để lau chùi, sau đó rửa
lại bằng nước sạch.
3. Không dùng bột mài, bột đánh bóng, dầu máy, các dung dịch có tın
́ h axit, tın
́ h
kiềm mạnh hoặc các chất tẩy rửa chứa hạt thô để lau chùi sản phẩm.

