
Biện pháp giữ an toàn (Theo dõi các vấn đề sau để đảm bảo sự an toàn)

Vệ sinh

Kiểm tra định kỳ

Không bám víu hay dựa vào sản phẩm.
Việc này làm sản phẩm bị lỏng lẻo, bạn có thể bị ngã và bị thương.

Không đặt bất cứ thứ gì ngoài bàn chải đánh răng, xà phòng và khăn tắm lên giá 
đỡ cốc, giá đựng xà phòng, và giá để khăn.
Việc này làm sản phẩm bị lỏng lẻo, dễ rơi, và có thể làm bạn bị thương.

Không đặt bất cứ thứ gì lên kệ ngoài những đồ vật nhẹ, như kem đánh răng, xà 
phòng, và sữa rửa mặt.
Không để các vật sắc nhọn hoặc vật nặng va chạm vào kệ.
Việc này sẽ làm kệ bị hư hại và có thể gây thương tích.

Phải kiểm tra sản phẩm định kỳ (mỗi tháng một lần) xem có sự bất thường nào 
không, ví dụ như lỏng lẻo hay hoạt động không ổn định.
Nếu không, một phần hoặc toàn bộ sản phẩm có thể rơi ra và làm bạn bị thương.

Nếu phát hiện bất kỳ sự bất thường nào trong quá trình sử dụng, hãy ngừng sử 
dụng sản phẩm ngay lập tức và yêu cầu nhân viên lắp đặt hoặc đại lý kiểm tra.
Nếu không, sản phẩm có thể rơi ra và làm bạn bị thương.

Vị trí kiểm tra các bộ phận vít

Hướng dẫn sử dụng 

Để tránh tai nạn nghiêm trọng do sự xuống cấp theo thời gian và để sử dụng sản phẩm một cách an toàn, thoải mái trong một thời 
gian dài, chúng tôi đề nghị khách hàng kiểm tra sản phẩm mỗi tháng một lần.
Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc đại lý bán hàng. 

Sau khi đọc Hướng dẫn sử dụng này, hãy cất ở một nơi mà người dùng 
có thể dễ dàng lấy ra tham khảo.
Trong Hướng dẫn sử dụng này, các chỉ dẫn khác nhau giúp người dùng 
sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh rủi ro cho người cũng như thiệt 
hại cho tài sản. Các chỉ dẫn và ý nghĩa của chúng như sau.

Cách theo dõi và sử dụng được phân loại 
theo các biểu tượng sau.

Đọc kỹ “Biện pháp giữ an toàn” trước khi sử dụng và đảm bảo sử dụng đúng cách

●Ngâm một miếng vải với nước lạnh hoặc ấm, sau đó vắt ráo
và lau chùi sản phẩm.

Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa sau vì chúng có thể làm 
hỏng bề mặt sản phẩm.
●Chất tẩy có tính axit, tính kiềm và chất tẩy chứa clo.
●Chất pha loãng, benzen, v.v.
●Chất tẩy rửa có chứa các hạt thô như sữa rửa mặt hay bột

đánh bóng.
●Miếng cọ rửa nylon, bàn chải, v.v.

Lưu ý khi vệ sinh

●Lau sản phẩm bằng một miếng vải ngâm với chất tẩy rửa trung
tính đã pha loãng với tỷ lệ phù hợp, sau đó lau lại bằng một
miếng vải khô.

Vệ sinh thông thường

Đối với vết bẩn khó lau

1
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Vị trí Mục kiểm tra Vấn đề
(Có / Không)

Gắn tường C K

Phần vít

Cảnh báo

Nếu sử dụng sản phẩm trái với chỉ dẫn này có 
thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng, thậm 
chí có thể gây tử vong.

Cảnh báo

Nếu sử dụng sản phẩm trái với chỉ dẫn này có 
thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại tài sản.Lưu ý

Lưu ý

Bắt buộc
phải thực hiện

Cấm

Cấm

Không tháo rời các bộ phận khác ngoài những bộ phận được chỉ định cụ thể 
trong hướng dẫn sử dụng này.
Việc này có thể khiến sản phẩm rơi và làm bạn bị thương.

Cấm
tháo rời

Cảnh báo và chú ý khi sử dụng

Ý nghĩaChỉ dẫn

thể hiện “việc không được làm” 
hay “điều cấm kị”.

Biểu tượng bên trái cho thấy “việc 
tháo gỡ bị cấm”.

thể hiện “việc phải thực hiện” 
hay “bắt buộc thực hiện”.

Biểu tượng bên trái cho thấy “việc 
cần phải thực hiện”.

Hiện tượng bê tông nứt do sự xuống cấp theo 
thời gian (Thông tin độ an toàn và nguy hiểm, v.v.)

C K

Vị trí gắn tường không chắc chắn 
khi sản phẩm bị lắc.
Phần vít / Bộ vít bị lỏng. 
(Xem hình dưới đây.)

Sản phẩm bị tách rời khỏi tường và có thể gây 
thương tích nếu rơi xuống.
Một phần hoặc toàn bộ sản phẩm bị bung ra và có 
thể gây thương tích nếu rơi xuống.
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Dành cho nhân viên lắp đặt
Sau khi lắp đặt xong, hãy viết thông tin của bạn và ngày lắp đặt vào thẻ bảo hành được đóng kèm, và bàn giao cho khách hàng 
cùng với tài liệu này. 
Dành cho khách hàng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để sử dụng sản phẩm đúng cách.
Hướng dẫn sử dụng này có đi kèm thẻ bảo hành, khách hàng vui lòng giữ gìn cẩn thận.

Kệ kính seri YAK201G
Lô xà bông seri YAS201
Lô bàn chải seri YAT201

Giá để khăn seri YT406W6, YT408W6 
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