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CHÚ Ý V  AN TOÀN

Đọc kĩ những chú ý an toàn này để sử dụng sản phẩm đúng cách. Sau khi đọc xong xin hãy đ t 
 nơi d  th y đ  sau này khi c n còn có th  th y ngay.

Để sản phẩm được lắp đặt một cách chính xác và an toàn, phòng tránh những tổn thương về
người hoặc tổn thất về tài sản, trong hướng dẫn lắp đặt này dùng rất nhiều ký hiệu. Ý nghĩa của 
các ký hiệu này như sau:

Kí hiệu

Cảnh báo

Chú ý

Ý nghĩa
Có nghĩa là: nếu không chú ý các kí kiệu này thì dễ dẫn đến thao tác sai, 
có thể gây ra thương tích hoặc tử vong.

Có nghĩa là: nếu không chú ý các kí hiệu này thì dễ dẫn đến thao tác sai, 
có thể gây ra thương tích hoặc tổn thất về tài sản.

Để sử dụng sản phẩm một cách an toàn và chính xác, trong hướng dẫn lắp đặt và trên sản phẩm 
sử dụng các kí hiệu sau. Hãy tìm hiểu chính xác các nội dung ký hiệu và tuân thủ.

Kí hiệu Ý nghĩa
Hình vẽ này có nghĩa là “Nghiêm cấm”, 
không được thực hiện.

Hình vẽ này có nghĩa là “Nghiêm cấm 
tháo rời”.

Hình vẽ này có nghĩa là “Bắt buộc” phải 
thực hiện.

Hình vẽ này có nghĩa là “Bắt buộc n i
đất”.

C NH BÁO

Nghiêm cấm 
tháo rời

Tuyệt đối không được tháo rời, sửa chữa, thay đổi chi tiết sản phẩm. 
Nếu không, có thể dẫn đến cháy nổ, chập điện và làm cho bồn tắm hoạt động bất thường. 
Ngoài ra, do nước bị rò rỉ mà có thể gây tổn thất tài sản cho gia đình.

Nghiêm cấm

Tuyệt đối không được sử dụng nguồn điện khác ngoài nguồn điện AC220V - 50/60Hz. 
Nếu không, có thể dẫn đến cháy nổ hoặc chập điện.

Nhiệt độ cao
Trước khi vào bồn tắm, phải dùng tay kiểm tra độ nóng của nước để đề phòng bị bỏng.

Tuyệt đối không lặn xuống nước hoặc rút đầu hút nước của bộ lọc khi đang có nước trong bồn.
Nếu không, bộ phận nào đó của cơ thể hay tóc có thể bị lỗ hút nước khi đang vận hành hút vào, 
có thể gây chết đuối hoặc bị thương.

Tuyệt đối không để trẻ em chơi đùa trong bồn tắm. 
Tuyệt đối không để trẻ ngồi trong bồn tắm một mình. 
Nếu không, có thể xảy ra sự cố, dẫn đến bị bỏng hoặc bị thương.

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm
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Tuyệt đối không đặt các vật dễ gây cháy nổ ở cạnh bồn như đèn dầu, xăng, tinh dầu.
Nếu không, có thể gây hoả hoạn.Nghiêm cấm

Bắt buộc

Khi cần lắp đặt hoặc di chuyển sản phẩm, hãy giao cho cửa hàng bán, đội thi công lắp đặt 
hoặc th  có chuyên môn, kỹ thuật. 
Nếu tự ý lắp, đặt và di chuyển, không cẩn thận có thể dẫn đến bị điện giật hoặc gây cháy nổ.
Ngoài ra, có thể gây rò rỉ nước, làm ăn mòn vật dụng gia đình.

Tuyệt đối không sử dụng bồn tắm mát xa trong các trường hợp dưới đây: 
1. Phụ nữ có thai    2. Bác sĩ chỉ định không được sử dụng
3. Người mắc bệnh tim    4. Người cao huyết áp 
5. Khi uống rượu    6. Người dùng thuốc ngủ
7. Người cơ thể suy nhược         

Tuyệt đối không mở cổng thoát nước khi vào bồn tắm.

Nếu không, tay chân hay tóc có thể bị lỗ thoát nước hút vào gây chết đuối hoặc bị thương.

Tuyệt đối không đứng lên thành của bồn tắm.

Nếu không, có thể bị trơn trượt, ngã và bị thương.

Tuyệt đối không lặn xuống nước hay đùa nghịch trong bồn tắm.

Nếu không, có thể gây ra chết đuối hay bị thương.

Phải nắm vào tay vịn bên thành bồn khi ra vào trong bồn tắm.

Nếu không, lúc ra vào bồn tắm có thể trượt chân, gây bị thương.

Tuyệt đối không sử dụng nước nóng trên 60 độ C.

Nếu không, có thể khiến cho máy bơm nước hoạt động bất thường.

Kiểm tra đường ống và xung quanh ống nước xem đã được cố định chắc chắn chưa, và có 
bị rò rỉ nước hay không.
Do ăn mòn mà có khả năng dẫn đến hư hỏng các bộ phận đường ống nước, từ đó dẫn đến 
bị bỏng, ngoài ra rò rỉ nước có thể gây tổn thất tài sản gia đình.

Phải tiến hành xử lí n i đất của sản phẩm một cách chính xác.
Khi sản phẩm chưa được n i đất sẽ dễ phát sinh sự cố hoặc khi hở điện có thể gây điện giật.
Hãy giao cho công ty chuyên lắp đặt điện máy thực hiện lắp đặt hệ thống đường dây n i đất.

cách sử dụng
bảo dưỡng

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Bắt buộc

Bắt buộc

Tiếp đất
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CHÚ Ý

Nghiêm cấm

Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm ở những nơi nước dễ đóng băng.

Nếu không, khi nước bị đóng băng làm cho phụ kiện nứt vỡ, gây ra rò rỉ nước sau này mà dẫn 
đến tổn thất về tài sản.

Tuyệt đối không để rơi các đồ vật vào trong bồn tắm, hoặc đặt lên bồn một trọng lượng lớn.

Nếu không, có thể gây ra các vết nứt vỡ dẫn đến rò rỉ nước.

Tuyệt đối không làm va đập các sản phẩm mạ điện hoặc làm rơi vật xuống bồn tắm.
Nếu lớp mạ bị mất đi có thể dẫn đến bị thương trong lúc sử dụng. Hãy thay phụ kiện mới nếu 
lớp mạ bị tróc.

Tuyệt đối không làm tràn nước ra ngoài.
Nước tràn ra ngoài phòng tắm có thể gây ra tổn thất cho các phòng khác (như bị mốc, bong 
giấy dán tường, hoặc hỏng nền sàn gỗ...).

Tuyệt đối không đổ dầu chuối và các dung dịch có tính ăn mòn vào lỗ thoát nước của bồn tắm.

Nếu không, có thể khiến ống nước bị ăn mòn, gây rò rỉ nước.

Tuyệt đối không sử dụng sữa tắm có chứa lưu huỳnh, muối, sữa tắm có tính axit, hoặc nước 
suối nóng.
Nếu không, có thể khiến bồn bị đổi màu, ống nước, máy bơm nước bị tổn hại dẫn đến rò nước.

Tuyệt đối không sử dụng Clo khí hóa nấm mốc, hoặc hóa chất.

Do nước, hơi ẩm có thể khiến cho các kim loại như inox và keo bị ăn mòn, lão hóa.

Khi bảo dưỡng tuyệt đối không sử dụng các loại nước tẩy rửa và dụng cụ dưới đây. 
Nếu không, có thể gây hư hỏng cho sản phẩm, và cũng có thể do cách sử dụng mà gây ảnh 
hưởng đến cơ thể.
 1- Hóa chất có chứa a xít khiến bề mặt bồn bị đổi màu, xuất hiện các vết đốm.
 2- Hóa chất có chứa kiềm khiến bề mặt bồn bị đổi màu, xuất hiện các vết đốm.
 3- Các loại dung dịch a xê tôn khiến bề mặt bị đổi màu, xuất hiện các vết đốm và cũng 
     có thể làm hỏng ống thoát nước dẫn đến rò rỉ nước. 
 4- Các loại hóa chất khác khiến bề mặt bị đổi màu, xuất hiện các vết đốm và cũng có 
     thể làm hỏng ống thoát nước dẫn đến rò rỉ nước.
 5- Hóa chất có chứa axit Clohydric khiến bề mặt đổi màu, xuất hiện các vết đốm và 
     còn có thể hỏng lớp mạ của công cụ thoát nước.
 6- Bàn chải kim loại làm xước bề mặt bồn và phòng tắm.
 7- Chất tẩy rửa làm xước bề mặt bồn và phòng tắm.
 8- Bàn chải nilon làm xước bề mặt bồn và phòng tắm.

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm
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Bắt buộc

Sau khi sử dụng nước tẩy rửa phải làm sạch ngay trong vòng 5 phút. 

Nước tẩy rửa còn lưu lại trên bề mặt bồn tắm có thể khiến bề mặt đổi màu, xuất hiện vết nứt.

Tuyệt đối không để chất gây cháy gần bồn tắm.
Tuyệt đối không để khói hương hay các lại mồi lửa khác gần bồn tắm.
Nếu không, có thể gây cháy, bỏng.

Tuyệt đối không đặt những vật dễ bị rỉ sét trong hoặc trên bồn tắm.
Trong b n tắm nếu có kẹp tóc, dao cạo râu và các vật dễ bị rỉ sét khác s  b  r  sét, một khi rỉ sét 
rất khó tẩy bỏ.

Lập tức dùng nước rửa sạch khi mỹ phẩm còn lưu lại trên bồn tắm như sữa rửa mặt, dầu gội 
đầu, thuốc nhuộm tóc; vì các hóa chất có trong mỹ phẩm dễ khiển bồn tắm bị đổi màu.

Tuyệt đối không đặt áp lực và xung lực quá lớn lên trên bồn tắm.
Nếu không, có thể do nứt vỡ, rò rỉ nước mà gây ra tổn thất tài sản gia đình.

Tuyệt đối không để nước phun trực tiếp vào mắt, mũi, tai.
Nếu không, có thể dẫn đến viêm nhiễm.

Nh ng đi u c n chú ý khi b o dư ng

Khi bảo dưỡng tuyệt đối không sử dụng các dụng cụ, chất tẩy rửa sau.
Nếu không, có thể gây tổn hại đến sản phẩm, gây hại tới sức khỏe con người khi sử dụng không 
đúng cách. 

     - Dung dịch tẩy rửa có tính a xít khiến bề mặt bồn tắm đổi màu, xuất hiện chấm nhỏ.
     - Dung dịch tẩy rửa có tính kiềm khiến bề mặt bồn tắm đổi màu, xuất hiện chấm nhỏ.
     - Dung dịch tẩy rửa có chứa axit clohydric khiến bề mặt bồn tắm đổi màu, xuất hiện chấm nhỏ, 
       cũng gây hư hại cho lớp mạ của vòi phun.
     - Các loại hóa chất khác khiến bề mặt bồn tắm đổi màu, xuất hiện các chấm nhỏ, gây hư 
       hại ống nước dẫn đến rò rỉ nước.
     - Các loại dung dịch có chứa a xê tôn khiến bề mặt bồn tắm đổi màu, xuất hiện chấm nhỏ và 
       gây hư hại cho ống thoát nước dẫn đến rò rỉ. 
     - Miếng bọt biển không chứa vải dệt, hoặc miếng bọt biển chứa nhôm.
     - Miếng bọt biển lưới.
     - Bàn chải kim loại, bàn chải nilon gây tổn hại cho bề mặt bồn tắm.
     - Dung dịch tẩy rửa, bột đánh bóng cũng có thể gây hại cho mặt bồn tắm.

Sau khi sử dụng nước tẩy rửa phải làm sạch trong vòng 5 phút.
Nước tẩy rửa còn lưu lại sẽ khiến cho bề mặt bồn tắm đổi màu, hoặc làm xuất hiện vết nứt.

Thông tin nhỏ

Dùng khăn mềm có thoa kem đánh răng để làm sạch khi trong bồn xuất hiện vết gỉ màu đỏ. 
Vết gỉ này không phải do bồn sinh ra mà là "vết gỉ từ bên ngoài".
“Vết gỉ từ bên ngoài” là do hàm lượng sắt trong nước giếng, các loại nước khác trong ống dẫn hay bột sắt xuất hiện 
trong thi công. 

Xà phòng tính kim loại: 
Khi trong bồn có vết dơ màu trắng, đây là do xà bông và chất nhờn cơ thể trong nước kết hợp với canxi tạo ra phản 
ứng kết tủa, gọi là "xà phòng tính kim loại", đây là một phản ứng hóa học, một khi đã bám lên thì rất khó làm sạch.

cách sử dụng
bảo dưỡng

các m
ục khác

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Bắt buộc
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 CÁC V N Đ  C N CHÚ Ý KHI S  D NG ( tuân thủ nghiêm ngặt vì tính an toàn )

Khi có sấm sét phải ngừng ngay hoạt động của bồn tắm, ngắt kết nối nguồn điện (hoặc ngắt cầu dao).

Bởi dòng điện mà sấm sét sinh ra có thể gây hại đến đường điện của bồn tắm.

Không sử dụng bất cứ linh kiện nào ngoài các linh kiện đã c u thành nên sản phẩm.

Nếu không, có thể gây ra sự cố.

Giữ vệ sinh phạm vi xung quanh bồn tắm.

Nếu xung quanh bồn tắm có nhiều cỏ dại, gỗ vụn, thùng đồ, gián hay bên trong có mạng nhện thì rất dễ gây ra tổn 
hại và là nguyên nhân dẫn đến bắt lửa.

Phải làm sạch bồn tắm.
Các ion đồng trong nước cặn lưu lại kết hợp với axit béo trong các loại xà bông tạo ra phản ứng sản sinh kết tủa 
màu xanh.
Phải làm sạch lưới lọc của lỗ hút nước.

Để phòng tránh máy bơm phát sinh sự cố, tuyệt đối không dùng các loại 
khăn bông chèn vào lỗ hút nước.

Không cắm thêm vòi phun.

Nếu không, có thể dẫn đến hỏng hóc.

Tuyệt đối không sử dụng nước suối nóng, nước giếng, nước ngầm.
Do các loại nước này không đồng nhất nên đường ống dẫn có khả năng dính các dị vật, ăn mòn dẫn đến rò rỉ 
nước.

Không xả trực tiếp nước nóng trên 60 độ vào bồn tắm và cổng thoát nước.
Nếu để nước nóng trên 60 độ tiếp xúc trực tiếp sẽ làm hỏng bề mặt bồn tắm.

Các vấn đề cần chú ý khác:
Khi trong bồn có quýt, chanh thì không chạy máy bơm.
Vì quýt, chanh có thể làm tác nghẽn lỗ hút nước gây ra sự cố.

Chú ý sự vận hành của bơm khi sử dụng xà bông tắm.
Mặc dù bọt xà bông tắm không gây trở ngại cho vận hành máy bơm nhưng vói lượng lớn bọt thì có thể bám lại 
trong máy bơm.
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65.7

1.0Hp, 220～240V, 50Hz, 3.0A

0.6Hp, 220～240V, 50Hz, 2.0A

TÊN CÁC B  PH N C A S N PH M

Tay vịn

Bồn tắm
Vòi phun nước

Vòi phun khí

Máy bơm nước

Ống khí

Dây điện 
tiếp đất

Ống hút 
nước

Giá đỡ

Dây điệnThoát nước

Hộp điều khiển

Máy bơm 
khí

Ống hỗ trợ 
mát xa dạng sóng

Nhãn hiệu khác nhau sẽ có các phụ kiện khác nhau.
Ví dụ: K- phụ kiện bồn Mát Xa bằng sóng nước gồm có: máy bơm nước, lỗ hút nước, vòi phun 
          nước, ống nước.

B- phụ kiện bồn Mát Xa bọt khí gồm: máy bơm khí, hộp điều khiển, vòi phun khí, ống khí.

Phương thúc 
lắp đặt Dạng khảm (nạm)

Tạp âm

Kiểu máy 
bơm khí
Kiểu máy 
bơm nước
Nguồn điện 
cần thiết

Cần mạch điện gia dụng 220V, đồng thời giao cho nhân viên chuyên lắp đặt đường dây tiếp đất.

Thiết bị an toàn

Lắp đặt định giờ tự động (máy bơm nước hoạt động 20 phút thì tự động ngắt).
Lắp đặt thiết bị bảo vệ quá tải (lỗ hoặc vòi hút nước bị tắc thì máy bơm nước tự động ngừng 
hoạt động).
Lắp đặt bảo vệ không nước (khi bồn không có nước hoặc đã bật công tắc mở máy bơm thì máy 
bơm cũng không hoạt động).

Ghi chú

Chú ý: 1. Trong mã sản phẩm có kí hiệu B có nghĩa là loại bồn này là bồn massage bọt khí.
2. Trong mã sản phẩm có kí hiệu K có nghĩa là loại bồn này là bồn massage sóng
nước.
3. Trong mã sản phẩm có kí hiệu D có nghĩa là loại bồn này là bồn massage bằng
sóng nước và bọt khí.
4. Bắt buộc lắp đặt.
5. Sản phẩm tiêu chuẩn là màu trắng.
6. Đường kính lỗ thoát nước bồn tắm TOTO là 55mm, đường kính của lỗ tràn nước
là 53 mm.
Nếu như dụng cụ thoát nước gặp vấn đề xin hãy sử dụng các sản phẩm đồng bộ của
TOTO.

cách sử dụng
bảo dưỡng

các m
ục khác
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★ Bảo dưỡng đồ mạ điện ★ Bảo dưỡng bồn tắm

★ Bảo dưỡng lỗ hút nước (chỉ giới hạn với bồn mát xa sóng nước)
   

25mm

PHƯƠNG PHÁP B O DƯ NG CÁC B  PH N

Ở tình trạng bình thường hãy dùng 
khăn mềm thấm nước vắt khô để lau
chùi vết bẩn.
Khi vết bẩn khó tẩy, hãy sử dụng cách 
bảo dưỡng giống như với bồn tắm.

Vết bẩn để càng lâu thì càng khó chùi rửa.
Bồn tắm được làm ướt sẽ dễ chùi rửa hơn.
Duy trì việc chùi rửa bồn tắm thường xuyên 
để sử dụng được thoải mái.
Dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển thấm 
nước tẩy rửa trung tính và làm sạch trong 
vòng 5 phút rồi lau khô.

Trong quá trình sử dụng, lỗ hút nước có thể bị tóc và cặn bẩn trong nước làm tắc.
Trong trường hợp đó chuyển động của bơm sẽ yếu đi, ảnh hưởng đến việc phát huy công năng 
của máy bơm. Ngoài ra, còn dễ khiến máy bơm hỏng hóc.

CHU N B  TRƯ C KHI S  D NG VÀ NH NG ĐI U C N CHÚ Ý

Kiểm tra dây tiếp đất và dây nguồn.
Hãy kiểm tra để đảm bảo cầu giao nguồn điện của hộ gia đình đã được bật.
Trước khi vào bồn tắm cần chú ý các điều sau:

Bơm nước nóng: bơm nước nóng vào trong bồn tắm cho đến khi mực nước cao hơn lỗ phun nước 
           25mm trở lên.

Chú ý: Thay nước nóng mỗi ngày để sử dụng được thoải mái. 
  Ngoài ra, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng nước được thay sớm trước khi có trục trặc.
  Nếu thường xuyên không xả nước vào ống thoát nước có thể làm cặn bẩn đọng lại, gây mùi 
  khó chịu.
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①②
Yếu Mạnh

AIR

NEPO

ESOLC
①

③

②

°
0
2

°
02

ON/OFF

CÁCH S  D NG C A T NG B  PH N MÁT XA

1. Xoay bên trái (hình 1) để tăng khí, xoay bên phải (hình 2) để giảm khí.

2. Phương thức điều tiết lỗ mát xa sóng nước: nước phun ra theo đường thẳng tạo cảm giác 
    massage nhẹ nhàng. Phần giữa của lỗ phun nước có thể dùng tay để điều chỉnh (hình 1), thay 
    đổi hướng chảy của nước (hình 2), để đạt được cảm giác thoải mái nhất.

Công tắc điện tử mát xa bọt khí. Công tắc điện tử mát xa sóng nước.
3. Việc sử dụng công tác điện tử mát xa bằng sóng nước, bọt khí

S  D NG CÁC B  PH N THOÁT NƯ C

Chốt thoát nước dạng ấn

Bộ phận lỗ tràn nước Bộ phận lỗ thoát nước

Lúc xả nước

Mỗi lấn ấn vào chốt xả nước ở mặt bên 
của bồn tương đương một lần đóng mở.

Lúc thoát nước

Đóng

Mở

Hình 1 Hình 2

cách sử dụng
bảo dưỡng

các m
ục khác

Mỗi lần ấn là một lần bật tắt. Mỗi lần ấn là một lần bật tắt.
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ON

CÓ PH I H NG HÓC?

Bơm không hoạt động có phải là hỏng hóc không?
Nếu như bạn có thắc mắc này xin hãy đọc kỹ nội dung này trước khi yêu cầu sửa chữa.

Kiểm tra xem đã đóng công tắc ngắt mạch 
tránh rò điện chưa?

Công tắc 
ngắt mạch

Cảnh báo   Cấm tháo rời
Tuyệt đối không tháo rời, sửa chữa, cải tiến thân bơm 
để tránh gây cháy nổ và giật điện.

Làm thế nào (Khi phát hiện ra tình trạng tương tự sẽ không nhận định đó là hỏng hóc)
T  đ ng 

ng ng ho t 
đ ng

Ng ng Mỗi lần định giờ chuyển động, bơm nước vận hành trong thời 
gian tương ứng rồi tự động ngừng lại.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng lại ấn nút định giờ.

Không ho t
động được

Ngừng ho t động

Chức năng bảo vệ quy định: khi bồn tắm không có nước thì 
bơm không ho t động.

Máy bơm trong trường hợp bồn bị bẩn (cặn bẩn)

Bởi vì thời gian sử dụng lâu nên trong đường ống nước sẽ
sản sinh ra cặn bẩn.
Khi đó, lúc khởi động máy bơm, nước phun ra sẽ kèm theo 
cặn bẩn.
Xin hãy yên tâm vì nó không gây ảnh hưởng đến cơ thể.

Lưng để quá gần với vòi hút nước sẽ khiến bơm hoạt đông yếu

Khi lưng, chân che mất lỗ hút nước, máy bơm sẽ phát ra 
tiếng kêu lạ.
Lúc đó, hãy kiểm tra lỗ hút nước để đảm bảo lỗ hút nước 
không bị tắc.
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