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HƯ NG D N SỬ DỤNG

Loại DM907C M t tư ng hoàn thi n M t tư ng hoàn thi n

Khách hàng t  chu n b

Khách hàng t  chu n b

M t sàn hoàn thi n M t sàn hoàn thi n

(Bát sen/ Sen tay/ Dùng trong nhà t m) 
Để phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm, xin hãy sử dụng theo  hướng dẫn này.

Danh m c ph  ki n

 1 chiếc
 1 chiếc
 1 chiếc

    1 chiếc

Lo i DM907C

Ống thẳng 
Bát sen 
Ống cong  
Khóa   
Túi vít cố định     1 bộ
Dây mềm (L=500mm)  1 bộ

 1 quyển   Hướng dẫn sử dụng 
Hướng dẫn lắp đặt    1 quyển  

1 chiếc
1 chiếc
1 chiếc
1 chiếc
1 bộ

Lo i DM906CF

Ống thẳng 
Bát sen  
Ống cong 
Khóa  
Túi vít cố định  
Sen tay và 2 dây mềm 
(L=1500mm, L=500mm) 1 bộ

1 quyển   Hướng dẫn sử dụng 
Hướng dẫn lắp đặt    1 quyển  

TOTO

SEN CÂY 

Danh m c ph  ki n

Loại DM906CF 

1

DM906CFS, DM907C1S, DM907CS,

Hình hoàn thiện sản phẩm

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn đánh giá: GB/T 23447-2009, GB 28378-2019
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3, 4, 8, 11, 12, 13 

L 9, 13 

Tháo g  và ki m tra

Hi n tư ng Danh m c ki m tra

Rò nư c

Lung lay

Lưu lư ng nư c nh

Sau khi l p đ t s n ph m, n u x y ra s  c , hãy 
ti n hành tháo g  theo danh m c dư i đây 
Loại: DM907C

Mi ng đ m lư i l c
(1. Có b  xư c, v t b n không?)

Khóa và bát sen
(2. Có b  rơi và l ng l o không?)

Vít lục giác
(3. Đã vặn ch t chưa?)

Đai ốc v n ch t
(4. Đã văn ch t chưa?)

Gioăg chữ O
(5. Có bị xước không?)

Đai ốc
(6. Đã văn ch t chưa?)

Gioăng ch  O
(7. Có b  xư c không?)

Vít b n c nh
(8. Đã văn ch t chưa?)

Mi ng đ m
(9. Có b  xư c, v t b n không?)

Gioăng ch  O
(10. Có b  xư c không?)

Đế c  đ nh
(11. Có l ng l o không?)

Vít v n ch t
(12. Đã văn ch t chưa?)

Mi ng đ m
(13. Có b  xư c, v t b n không?)

Đi u ki n sử dụng
1. Áp suất nước lạnh, nước nóng cấp vào:

 Ápsuất tối thiểu ……… 0.05 MPa (áp suất động) 
Áp suất tối đa ...………. 0.75 Mpa (áp suất tĩnh)

  nhiệt độ sử dụng kiến  nghị là 60±5oC.
 Nếu nhiệt

2.
3.

Nhiệt độ nước cấp không vượt quá 85oC,
Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0oC.
làm hỏng cấu trúc bên trong sản phẩm.

 độ thấp tới 0oC, vòi nước có thể sẽ bị biến dạng, nứt. Nếu trên 60°C có thể 

 sen bị nứt vỡ, nhiệt độ nước xả ra ở vòi sen không được vượt quá 60°C, nhiệt độ sử dụng kiến 4. Để phòng ngừa bên trong vòi   
    nghị là dưới 45oC.
5. Để có thể lắp đặt sản phẩm và sử dụng hiệu quả nhất, hãy sử dụng kết hợp với mẫu sen cây và sen tay của TOTO.
6. Khi không sử dụng trong một khoảng thời gian dài, có thể bên trong vòi nước và bên ngoài bị gỉ sét dẫn tới không thể sử dụng.
7. Nếu quý khách muốn vứt bỏ sản phẩm, không xử lý sản phẩm như rác thải thông thường mà hãy tuân theo quy định về hệ

8. Sản phẩm trong hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

Chú khi sử dụng

Chú ý

B o dư ng

 ∆ Chú ý: Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho con người hoặc tổn thất tài sản.

C nh báo

1. Không va đập sản phẩm, nếu không có thể gây ra sự cố, rò nước.
2. Thường xuyên dùng vải mềm để lau, hoặc dùng vải tẩm dầu máy, hoặc dùng sáp lau xe để lau, nhưng không được để 
dính vào linh kiện nhựa, nếu không linh kiện sẽ mất sáng bóng hoặc bị gỉ. Nên chú ý không để dính vào.
3. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng bột như bột tẩy rửa, bột đánh bóng hoặc bàn chải ni lông để chà.
4. Do chất tẩy rửa tính axit có thể ăn mòn lớp mạ, nên không được sử dụng, nếu dùng chất tẩy rửa tính axit để rửa lớp gốm 
sứ thì phải lập tức rửa sạch lớp sứ và vòi nước.
5. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể tay cầm vòi sen và bộ phận bên ngoài có thể bị gỉ sét dẫn tới 
không sử dụng được.
6. Do sản phẩm thay đổi không ngừng nên sản phẩm thực tế có thể không giống với hình vẽ nhưng nguyên lý cơ bản giống 
nhau.
7. Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt như đèn sưởi...nếu không bề mặt hoặc cấu trúc bên trong có thể bị hỏng. 

1. Cấm trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc nếu trẻ em sử dụng sản phẩm thì phải có người lớn giám sát, người già và người tàn
tật nếu sử dụng sản phẩm thì phải có người có năng lực hành động sử dụng đi kèm theo để hướng dẫn.
2. Bên trái của thân vòi là phần cấp nước nóng do đó không trực tiếp để da tiếp xúc vào, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
3. Không lắp ngược ống nước nóng, lạnh, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
4. Không sử dụng nước nóng để cấp hơi nước, nếu không có thể sẽ bị bỏng.

Để giữ cho sản phẩm có ngoại quan trong thời gian dài, quý khách hãy bảo dưỡng theo phương pháp dưới đây:
1. Thường xuyên dùng vải mềm để lau hoặc vải mềm nhúng nước để lau.
2. Khi có vết bẩn khá rõ ràng hãy lau bằng chất rửa trung tính.
3. Không được sử dụng bột vệ sinh, bột tẩy, dầu máy, chất pha loãng, chất tẩy rửa tính axit mạnh hoặc kiềm mạnh hoặc

các chất tẩy rửa có tạp chất dạng hạt, và không dùng bàn chải ni lông để cọ sản phẩm.
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Mã s  s n ph m chung:Loại DM907C1, loại DM906CF 

Δ Cảnh báo: Nếu không  nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thường nghiêm trọng cho con người hoặc tử vong.

!

!

thống thu hồi độc lập để tiến hành xử lý, tái chế, thu hồi thích hợp.

CẤM

Nguồn nhiệt
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