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Các bộ phận của một số mẫu có thể khác nhau về hình dạng trên bản vẽ.

Đọc kỹ “Biện pháp giữ an toàn” để đảm bảo sử dụng đúng cách
●Hãy đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận và cất ở nơi dễ tìm kiếm, sử dụng.
●Hướng dẫn này sử dụng các biểu tượng khác nhau giúp đảm bảo sản phẩm được

lắp đặt an toàn và đúng cách để tránh rủi ro cho người cũng như thiệt hại về tài
sản.
Các biểu tượng và ý nghĩa của chúng như sau:

Ý nghĩaBiểu tượng

Cảnh báo
Nếu bỏ qua hoặc xử lý sai nội dung trong cột chứa 
biểu tượng này thì có thể gây tử vong hoặc thương 
tích nghiêm trọng.
Nếu bỏ qua hoặc xử lý sai nội dung trong cột chứa 
biểu tượng này thì có thể gây thương tích hoặc thiệt 
hại về tài sản.

Lưu ý

Không chỉnh sửa sản phẩm bằng cách thay các bộ phận 
cấu thành sản phẩm bằng các bộ phận khác hoặc tháo 
rời các bộ phận ban đầu.
Nếu không, sản phẩm có thể không hoạt động theo mong đợi và bị rò rỉ 
nước, làm ảnh hưởng đến các đồ đạc và gây thiệt hại cho tài sản khác

Không để trẻ em tự sử dụng sản phẩm một mình.
Trẻ có thể bị bỏng hoặc bị thương.

Không dùng nước nóng trên 90°C.
Dùng nước nóng trên 90°C có thể làm bạn bị bỏng và làm giảm tuổi 
thọ của vòi khiến vòi bị vỡ và rò rỉ nước, làm ảnh hưởng đến các đồ 
đạc khác và gây thiệt hại cho tài sản của bạn.

■Các nội dung cần lưu ý quan sát được phân loại thành các biểu tượng và ý nghĩa đi kèm sau đây.

      Chỉ ra những điều mà bạn không được làm hay bị 
“Cấm”. Hình bên trái có nghĩa là “Cấm tháo rời”.

Chỉ ra những điều mà bạn cần phải tuân thủ hay “Bắt buộc”. 
Hình bên trái có nghĩa là “Phải thực hiện đúng”.

Cấm

CẢNH BÁO

Biện pháp giữ an toàn  
Hãy tuân thủ các
biện pháp sau để
đảm bảo an toàn
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Cấm
tháo rời 

Không tháo rời các bộ phận khác ngoài những bộ phận 
được mô tả trong hướng dẫn này.
Nếu không, bạn có thể bị bỏng hoặc bị thương, sản phẩm có thể bị 
vỡ và rò rỉ nước, làm ảnh hưởng đến các đồ đạc khác và gây thiệt 
hại cho tài sản của bạn.

Sau khi sử dụng nước nóng, hãy xả nước lạnh một lúc.
Khi bạn sử dụng vòi vào lần tiếp theo, nước nóng còn lại trong vòi sẽ 
chảy ra và có thể làm bạn bị bỏng.

Khi bạn sử dụng nước nóng ở nhiệt độ cao, không 
được chạm trực tiếp vào vòi.
Vòi đang nóng và bạn có thể bị bỏng.

Kiểm tra vị trí cần gạt trước khi xả nước. 
Nếu bạn xả nước từ phía nước nóng, nước nóng chảy ra có thể làm 
bạn bị bỏng. Khi bạn sử dụng nước nóng, hãy bật từ phía nước lạnh 
trước và sau đó điều chỉnh tay gạt từ từ đến nhiệt độ nước mong muốn.

Kiểm tra định kỳ (ít nhất 2 lần/năm) xung quanh đường 
ống nước(tủ chậu,v.v.) xem có rò rỉ nước hay bị lỏng 
không.
Một (hoặc một số) bộ phận có thể bị vỡ do hư hỏng, hao mòn, và 
bạn có thể bị bỏng hoặc bị thương, hoặc nước có thể bị rò rỉ, làm 
ảnh hưởng đến các đồ đạc khác và gây thiệt hại cho tài sản của bạn.

Đặt áp suất cấp nước lạnh cao hơn áp suất cấp nước 
nóng hoặc đặt hai áp suất bằng nhau.
Nếu áp suất cấp nước nóng cao hơn áp suất cấp nước lạnh, nhiệt 
độ không thể được điều chỉnh theo nhiệt độ thích hợp và bạn có thể 
bị bỏng. Khi tăng áp suất cấp nước nóng, hãy đảm bảo rằng đặt áp 
suất cấp nước nóng thấp hơn áp suất cấp nước lạnh hoặc đặt mức 
áp suất bằng nhau.

CẢNH BÁO

Bắt buộc

Không
chạm vào 
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The parts of some models may differ in shape from drawings.

Read the section on “Safety Precautions” thoroughly to ensure proper use.
●Read this manual carefully and keep it where it is easily available.
●This manual employs various indications in order to install the product safely and 

properly and to prevent harm to the customer and other people as well as, damage 
to their property.
The indications and meanings are as follows.

MeaningSymbol

WARNING
This indication means that if the content in the column 
of this indication is ignored or handled wrongly, death 
or serious injury may occur.
This indication means that if the content in the column 
of this indication is ignored or handled wrongly, injury or 
property damage may occur.

CAUTION

Otherwise, the product may not perform to expectations and leak water 
that may wet household articles and cause damage to your property.

Do not modify the product using parts other than those 
that constitute this product or by mounting other parts 
or dismounting original parts.

Child may get scolded or injured.

Do not let a child alone use the product.

If the water hotter than 90°C is used, the water may scald you and 
the life of the faucet may shorten causing it to break and leak water 
that may wet household articles and cause damage to your property.

Do not use the water hotter than 90°C.

■The contents you must observe are classified into the following symbols; their meanings are explained. 

Indicates things that you must not do as “Prohibited”.
The left figure indicates that “Disassembly is Prohibited”.

Indicates things that you must do without fail as “Mandatory”.
The left figure indicates to “Execute it without fail”.

Prohibited

WARNING

Safety Precautions Be sure to follow all 
precautions for 
safety sake.
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Cấm

Không để sản phẩm chịu lực lớn hay tác động mạnh.
Nếu không, sản phẩm có thể bị vỡ và rò rỉ nước, làm ảnh hưởng đến 
đồ đạc khác và gây thiệt hại cho tài sản của bạn.

Không để cần gạt chịu lực lớn hay tác động mạnh. 
Nếu không, cần gạt có thể bị nứt, gãy và rò rỉ nước, làm ảnh hưởng 
đến đồ đạc khác và gây thiệt hại cho tài sản của bạn.

Không bám víu hay dùng trọng lượng cơ thể đè lên sản 
phẩm.
Sản phẩm có thể bị vỡ và rò rỉ nước, làm ảnh hưởng đến đồ đạc 
khác và gây thiệt hại cho tài sản của bạn.

Không để nút ấn thoát nước chịu lực lớn hay tác động 
mạnh và không kéo nó ra.
Nếu không có thể xảy ra sự cố hoặc trục trặc.

Không sử dụng các chất tẩy rửa ngoài chất tẩy rửa trung 
tính. (Tham khảo trang 10)
Nếu bạn sử dụng các chất tẩy rửa không phải chất tẩy rửa trung tính, 
vòi có thể bị bay màu hoặc nứt vỡ.

Không bỏ qua tình trạng lỏng lẻo bất thường.
Nếu không để ý, một số bộ phận có thể bị vỡ và làm bạn bị thương. 
Nếu bạn phát hiện bất kỳ bộ phận nào bị hỏng, hãy yêu cầu sửa 
chữa ngay lập tức.

Không sử dụng sản phẩm ở những nơi có hiện tượng 
đóng băng.
Nếu không, các bộ phận có thể bị hỏng và rò rỉ nước, làm ảnh hưởng 
đến đồ đạc khác và gây thiệt hại cho tài sản của bạn.

LƯU Ý
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Vận hành cần gạt từ từ.
Nếu bạn đóng cần gạt nước đột ngột, bạn sẽ nghe thấy một tiếng ồn 
lớn do “va chạm” khi đường ống bị ảnh hưởng bởi búa nước. Trong 
một số trường hợp, nước có thể bị rò rỉ, làm ảnh hưởng đến đồ đạc 
khác và gây thiệt hại cho tài sản của bạn.

Nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, 
hãy đóng van ngắt nước và van chính của đường ống.
Tai nạn bất ngờ như rò rỉ nước có thể xảy ra.

LƯU Ý

Bắt buộc
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Prohibited

Otherwise, the product may break and leak water that may wet 
household articles and cause damage to your property.

Do not subject the product to strong force or impact.

The lever handle may break and leak water that may wet household 
articles and cause damage to your property.

Do not subject the lever handle to strong force or impact. 

The product may break and leak water that may wet household 
articles and cause damage to your property.

Do not put your body weight on the product or hang on 
the product.

Otherwise, malfunction or trouble may be caused.

Do not subject the pushbutton to strong force or 
impacts, and do not pull it.

If you use cleaning agents other than neutral detergent, the faucet 
may discolor or break.

Do not use cleaning agents other than neutral detergent.
(Refer to page 10.)

Do not leave the abnormality-like looseness as it is.
If looseness is left as is, part(s) may break and injure you. 
If you detect any broken part(s), immediately ask for repairs.

Otherwise, the parts may break and leak water that may wet 
household articles and cause damage to your property.

Do not use the product in any place where freezing can 
be expected.

CAUTION
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P.8
Cửa xả nước

Van ngắt nước

Ống cấp 
nước lạnh

Ống cấp 
nước nóngNắp bật 

thoát nước 

Tay gạt

Vòi

Nút ấn
(Chỉ dành cho các sản phẩm 
có nắp bật thoát nước)

Thân vòi

P.7

Tên các bộ phận 
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Cách sử dụng

Xoay tay gạt.
Nước lạnh chảy ra nếu bạn xoay tay gạt sang 
phải so với điểm trung tâm. Nếu bạn xoay nó 
sang trái, nhiệt độ nước sẽ tăng dần.

    Ghi chú

“Búa nước” là một hiện tượng gây ra tiếng “va chạm” lớn, không phải do vòi 
nước trục trặc, mà là do nước bị dừng đột ngột. Tuy nhiên, hiện tượng này có 
thể gây ra thiệt hại cho đường ống và làm nước rò rỉ. Do đó, hãy hạ cần tay 
xuống từ từ để tránh tạo ra búa nước.

Nếu bạn xoay tay gạt sang trái hoàn toàn, 
nhiệt độ nước sẽ tăng lên mức tối đa.

Nâng tay gạt lên.
Nước được xả ra.
Ở vị trí cao nhất, lưu lượng nước sẽ đạt mức 
tối đa.

Hạ tay gạt xuống.
Nước ngừng chảy.

Hạ tay gạt từ từ. Nếu không, trong một số 
trường hợp có thể tạo ra búa nước.

Cách điều chỉnh nhiệt độ

Để sử dụng nước nóng/lạnh 

Để ngắt nước nóng/lạnh

Phải 50°Trái 50°

Tay
gạt 

Hỗn hợp
Nước nóng Nước lạnh

Tay gạt 
Lên

Xuống

Tay gạt 

Cách sử dụng
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P.8
Water discharge port

Water shutoff valve

Cold water
supply hose

Hot water
supply hose

Pop-up waste

Lever handle

Spout

Push button
(Only for products that
support Pop-up waste)

Body

P.7

Names of Parts
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Nút ấn
Nâng nút ấn lên.
Nắp bật thoát nước sẽ đóng lại và nước 
được giữ lại trong chậu rửa.

Mở và đóng nắp bật thoát nước

MởNắp bật

Nắp bật

Đóng
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V֓ sinh cửa xӶ nҼ֧c

2

Vặn và tháo đầu tạo bọt.

Đầu tạo bọt được gắn theo đường 
chéo.
Sử dụng công cụ đóng / mở vòi kèm 
theo sản phẩm để tháo đầu tạo bọt.

*Công cụ đóng / mở vòi được sử
dụng khi làm sạch vòi, vì vậy hãy
giữ nó ngoài tầm tay của trẻ em.

1

Khi tháo rời sản phẩm, hãy cẩn thận 
để không làm mất bất kỳ bộ phận nào.
Chặn cống của chậu rửa bằng khăn 
trước khi thực hiện công việc.

Khi tháo rời sản phẩm, hãy cẩn thận 
để không làm mất bất kỳ bộ phận 
nào.
Chặn cống của chậu rửa bằng khăn 
trước khi thực hiện công việc.

Sử dụng bàn chải đánh 
răng để loại bỏ hết cặn bẩn 
đã tích tụ trong đầu tạo 
bọt.

 Lưu ý

Đầu tạo bọt

C¹ng cֱ Ľ·ng / m֫ v¸i

N֧i l֛ng

Đầu tạo
bọt 

Gioăng

Bàn chải 
đánh răng

Vệ sinh hàng ngày
Để sản phẩm phát huy hiệu quả tối đa và được sử dụng trong điều 
kiện vệ sinh đảm bảo, hãy vệ sinh sản phẩm hàng ngày.
Do có nhiều vụn bẩn bên trong các đường ống, hãy v֓ sinh như 
sau:

7
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Pushbutton
Raise the pushbutton.
The pop-up waste close and water can be 
accumulated in a wash bowl.

Open and close the pop-up waste

OpenPop-up waste

Pop-up waste

Close
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Sau khi hoàn thành lắp đặt, 
kiểm tra xem có nước rò rỉ từ 
đầu tạo bọt hay không.
Nếu đầu tạo bọt không được 
gắn đúng cách, hãy tháo ra và 
lắp đặt lại.

4

Đặt đầu tạo bọt và 
gioăng vào trong vòi rồi 
gắn lại.

3

 Lưu ý
Gắn đầu tạo bọt theo đường chéo. 
Lắp đặt cẩn thận để không làm 
hỏng ren vít của đầu tạo bọt.

Gioăng

Đầu tạo 
bọt 

Vặn chặt 

Công cụ
đóng / mở vòi
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Ghi chú

Không sử dụng các vật liệu có thể làm hỏng vòi．

・Chất tẩy rửa có tính axit, chất tẩy clo và
chất tẩy kiềm
Bề mặt vòi có thể bị đổi màu hoặc các bộ phận bằng
nhựa có thể bị nứt vỡ.

・Các dung môi như chất pha loãng, benzen, vv.
Các bộ phận bằng nhựa và cao su có thể bị hỏng.

・Chất tẩy rửa có chứa các hạt thô như chất
tẩy rửa thông thường, bột đánh bóng, v.v.
・Miếng cọ nylon, miếng ráp, bàn chải, v.v.

Bề mặt vòi có thể bị hư hỏng.

·Chất pha loãng
·Chất tẩy rửa có tính axit/kiềm
·Chất tẩy rửa thông thường

●Ít bẩn
Ngâm một miếng vải trong nước lạnh hoặc
nước ấm, vắt cho ráo nước và lau sạch vết
bẩn.

●Vết bẩn cứng đầu
Lau chùi vết bẩn bằng một miếng vải tẩm
dung dịch tẩy rửa trung tính pha loãng thích
hợp, sau đó làm sạch mọi vết bẩn và nước
còn sót lại bằng một miếng vải khô.

Lau chùi bằng vải

9
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After completing the 
installation, check that there is 
no leakage from the aerator 
cap.
If the aerator cap is not 
attached properly, then 
reinstall it.

4

Put the aerator cap and 
packing in the spout and 
attach them.

3

Attach the aerator cap diagonally. 
Be careful not to damage the aerator 
cap screw thread when installing it.

Cautions

Tighten

Packing

Aerator 
cap

Spout
opening/closing tool
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Hãy cẩn thận để 
tránh làm hỏng nắp 
hay vòi nước

Để sử dụng an toàn và hiệu quả, vui lòng kiểm tra theo hướng dẫn sau.

(1) Chèn một tuốc nơ vít
đầu phẳng nhỏ vào
khoảng trống giữa vòi và
nắp rồi tháo nắp bằng
cách đẩy nó lên trên.

Kiểm tra bất kỳ bộ phận nào có vẻ bất 
thường như bị lỏng so với khi mới bắt 
đầu sử dụng sản phẩm.
Nếu bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm trong tình trạng 
xung quanh đường ống bị lỏng thì đường ống sẽ phải 
chịu áp lực nước lớn và có thể dẫn đến rò rỉ nước.
Nếu bạn bỏ qua bất kỳ sự bất thường nào như tình 
trạng lỏng lẻo, các bộ phận có thể bị hỏng hoặc lớp mạ 
bề mặt có thể bị nứt và làm bạn bị thương.
Nếu bạn phát hiện một bộ phận bị lỏng, hãy tháo đầu 
tạo bọt và xiết lại ốc vít. Trong trường hợp không thể tự 
sửa chữa, hãy yêu cầu đại lý hoặc người bán hàng 
sửa chữa (thanh toán theo hóa đơn).

(2) Siết chặt vít cố định
bằng thanh cờ lê lục
giác (Chiều rộng các
mặt là 2,5 mm).

(3) Đẩy nắp vào sát bề
mặt vòi và lắp lại
như cũ.

Mức độ lỏng ( ít nhất 2 lần/ năm )

Không 
bị lỏng

Không có 
bất thường

Nắp
Tháo ra

Tuốc nơ
vít đầu phẳng nhỏ

Vòi

Thanh cờ lê 
lục giác (Chiều 
rộng các mặt là 
2,5 mm)

Lắp vào
Vòi

Đóng van ngắt nước trước khi bắt 
đầu thực hiện lắp đặt.

Cách cố định cần gạt

Kiểm tra định kỳ
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B
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Nước không 
bị rò rỉ

Kiểm tra xem có nước rò rỉ 
xung quanh đường ống không.
Các bộ phận có thể bị nứt vỡ do hư hỏng 
hoặc hao mòn và sẽ làm bạn bị thương, 
nước có thể bị rò rỉ, làm ảnh hưởng đến đồ 
gia dụng khác và gây thiệt hại cho tài sản của 
bạn.
Nếu nước bị rò rỉ, hãy đóng van ngắt nước 
và van chính (xem trang 13), và yêu cầu đại 
lý hoặc người bán hàng tới sửa chữa.

Rò rỉ nước quanh đường ống ( ít nhất 2 lần/năm )

11

M
ai

nt
en

an
ce Water shutoff valveClose

Be careful not to 
damage the cover or 
spout.

For safe and comfortable use, please conduct the following checks.

(1) Insert a precision
flat-head screwdriver into
the gap between the
spout and the cover and
remove the cover by
pushing it upwards.

If you continue to use the product with loose piping,
load is applied to the pipe(s) and may result in water
leakage.
If you leave any abnormality like looseness unfixed,
part(s) may break or plated surfaces may crack
whereby injuring you.
If you find a loose part, remove the cap and retighten
the screw that anchors the main body. In case the
looseness cannot be repaired, ask your dealer or
seller for repairs (subject to billing).

Check for any parts that seem abnormal 
such as being loose as compared to 
when you first began using the product.

(2) Further tighten the
fixing screw with a 
hexagonal bar wrench
(Width across flats
2.5 mm).

(3) Push the cover in as
far as the spout
surface and install it.

Looseness of the product (More than twice a year)

No 
looseness

No 
abnormality

Cover
Remove

Precision
flat-head screwdriver

Spout

Hexagonal
bar wrench
(Width across
flats 2.5 mm)

Attach
Spout

Close the water shutoff valve before 
starting work.

How to anchor the lever handle

Periodic Checks
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Van chính
Van chính

Van ngắt nướcĐóng

Trong trường hợp khẩn cấp như nước rò rỉ xung quanh đường 
ống hoặc nước không ngừng chảy, hãy đóng van ngắt nước 
hoặc van chính như trong hình dưới đây.

Đóng van ngắt nước.

Nếu nước vẫn không ngừng 
chảy, hãy đóng van chính.

Cách ngắt nước trong trường hợp khẩn cấp
Xử lý sự cố



14

Dự phòng sự cố

●Những hiện tượng sau đây không phải là sự cố. Trước khi yêu cầu sửa
chữa, hãy kiểm tra các mục sau. Nếu vẫn còn trục trặc, hãy yêu cầu đại lý tới
sửa chữa.
Vui lòng xem thông tin chi tiết về dịch vụ sau bán hàng (trang 16).

Cần gạt
bị lỏng

Kiểm tra trước khi yêu cầu sửa chữa

Hiện tượng Mục kiểm tra

Cần gạt đã được hạ xuống đến 
vị trí dừng nước chưa?
(Đã hạ xuống hoàn toàn chưa?)
Van ngắt nước có được mở 
hoàn toàn không?
Cửa xả nước có bị tắc không?

—

—

—

—

—

6

8, 9

11

Biện pháp khắc phục Trang

Nước không 
ngừng chảy 

Tốc độ dòng 
chảy quá 

chậm
Chỉ có nước 
nóng chảy ra

Chỉ có nước 
lạnh chảy ra

Không thể 
điều chỉnh 
nhiệt độ 

nước

Nếu bạn không biết vị trí của van ngắt nước, vui lòng tham khảo phần 
"Tên các bộ phận" (ở trang 5).

6Chỉ có nước 
lạnh chảy ra

Hạ cần gạt xuống vị trí 
dừng nước.

Kiểm soát lưu lượng 
bằng van ngắt nước.

Kiểm soát lưu lượng 
bằng van ngắt nước.

Kiểm soát lưu lượng 
bằng van ngắt nước.

Làm sạch cửa xả nước.

Kiểm tra nhiệt độ làm 
nóng nước và hoạt động 
của bình nóng lạnh.

Kiểm soát lưu lượng 
bằng van ngắt nước.

Siết chặt ốc vít bị lỏng.

Quay cần gạt sang phía 
bên trái.

Kiểm tra nhiệt độ làm 
nóng nước và hoạt động 
của bình nóng lạnh.

Kiểm soát lưu lượng bằng van 
ngắt nước.
Van ngắt nước ở bên nước 
nóng có mở hoàn toàn không?

Có phải đã xả hết lượng nước 
nóng từ bình nóng lạnh không?

Các van ngắt nước ở bên nước 
nóng/lạnh có mở hoàn toàn không?

Có phải đã xả hết lượng nước 
nóng từ bình nóng lạnh không?

Ốc vít neo cần gạt có bị lỏng 
không?
Cần gạt có quay sang phía bên 
trái so với điểm trung tâm không?

8, 9Làm sạch cửa xả nước.Cửa xả nước có bị tắc không?

6
Nước lạnh và nước nóng có 
thể bị trộn lẫn (nhiệt độ có thể 
điều chỉnh được) ở bên trái so 
với trung tâm của cần gạt.

Có phải cần gạt bị quay sang 
phía bên trái so với điểm trung 
tâm không?

—

13
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Do
?

Main valve
Main valve

Water shutoff valveClose

In case of an emergency such as leaking water around the 
piping or water does not stop flowing, close the water shutoff 
valve or the main valve as shown in the figure below.

Close the shutoff valve.

If water still does not stop, close 
the main valve.

How to stop water in an emergency

Troubleshooting
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A
B

A
B

Lực
vận hành

Lần đầu tiên sử 
dụng sản phẩm:

Tần suất sử dụng

Thay đổi lực vận hành

Thời gian sử dụng thông 
thường: Nửa năm ~ 2 năm

Ổn định

Sử dụng 
nhẹ nhàng 

Ở lần đầu tiên sử dụng sản phẩm, vì có 
các vết lồi lõm nhỏ nên diện tích ma sát rất 
nhỏ, cả hai phần đều dễ dàng di chuyển.

Dần dần, các vết lồi lõm bị mòn và diện 
tích ma sát trở nên lớn hơn. Do đó, lực ma 
sát lớn hơn một chút so với khi sử dụng 
sản phẩm lần đầu tiên là đương nhiên.

—

—

         Mẹo

Sự tương thích của các bộ phận
Khi bạn di chuyển cần gạt lên xuống hoặc sang phải và sang trái, các phần 
A và B trong hình sẽ cọ sát với nhau.

Giải thíchHiện tượng

Thực tế là các bộ phận của sản phẩm khớp 
với nhau và trở nên ổn định trong quá trình 
sử dụng. Điều này không phải do có trục trặc.

(1) Nước văng ra khi rửa tay hoặc rửa mặt tích tụ trong đế
của thân vòi chính.

(2) Nước có thể đã chảy dọc theo cần gạt
do người dùng mở bằng tay ướt và tích
tụ trong đế của thân chính. Đó không
phải là sự cố rò rỉ nước.

Cần gạt khó di chuyển 
hơn lần đầu tiên sử 
dụng sản phẩm.

Nước tích tụ trong đế 
của thân vòi chính.

Âm thanh này có thể được tạo ra do áp lực 
nước cao hoặc sử dụng ở tốc độ dòng chảy cao.

Âm thanh nước chảy 
lớn.

Trang

●Các hiện tượng sau đây có thể xảy ra nhưng không phải do sự cố.
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Dự phòng sự cố

Xác nhận mã sản phẩm trên nhãn được 
gắn trong phần          

Mã sản phẩm

[Trước khi yêu cầu sửa chữa, vui lòng đọc phần “Xử lý sự cố” (Trang 13).]

Các linh kiện và sản phẩm bị tháo gỡ để sửa chữa thuộc về TOTO.

Khách hàng tự bảo dưỡng và kiểm tra hàng ngày

Thay thế các linh kiện bị hao mòn Ngày 
lắp đặt 

Cân nhắc 
thay thế

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212
Số năm sử dụng

Thay thế các linh kiện bị hao mòn và xuống cấp
 (Yêu cầu đại lý thay thế tùy thuộc  vào tình trạng hao mòn)

●Nếu van và vòng bít bị mòn hoặc xuống cấp, nước có thể bị rò rỉ.
Cần phải thay thế các linh kiện phù hợp.

●Hỏi nơi bán để thay thế các linh kiện bị mòn hoặc xuống cấp.

Thay thế các linh kiện bị hao mòn và hư hỏng

Khi yêu cầu sửa chữa
[Nơi có thể yêu cầu sửa chữa]
     Đại lý hoặc người bán hàng

[Thông tin chúng tôi cần biết]

(1) Địa chỉ, tên và số điện thoại
(2) Tên sản phẩm 
(3) Mã sản phẩm
(4) Ngày lắp đặt
(5) Chi tiết về sự cố và tình trạng bất thường 

(Nơi rò rỉ nước, v.v.)
(6) Ngày sửa chữa mong muốn 

Thay thế các linh kiện

TLP03301

08401E0001B

Dịch vụ sau bán hàng
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When first using the product, since the 
indents are minute and the friction area 
is very small, both parts readily move.

Period of use in a general family: 
Half year ~ 2 years

A
B

A
B

Operation
 force

When first using 
the product:

Frequency of use

Change of operation force

Stable

Somewhat 
light

The indents are worn and the friction 
area becomes large. Therefore, a force 
somewhat stronger than when first 
using the product is needed.

—

—

Tip

When you move the handle up and down or to the right and left, parts A and 
B shown in the figure rub against each other.

Fitness of parts (Ceramic valves)

ExplanationPhenomena

This is due to the fact that the parts inside the 
product fit each other well and become stable 
during use. This is not due to any trouble.

(1) Water splashed when washing hands or face accumulates 
in the base of the main body.

(2) The water may have run along the 
handle, because it was operated with 
wet hands, and accumulated in the base 
of the main body. It is not a water leak.

Handle operation is 
heavier that when first 
using the product.

Water accumulates in 
the base of the faucet 
main body.

This sound may be generated due to high 
water pressure or use at a high flowrate.

The sound of flowing 
water is loud.

Ref. Page

●The following phenomena may occur but they are not due to any trouble.


