
 

 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG  

SEN TẮM NÓNG LẠNH 

 

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thiết bị vệ sinh Clara. Quý khách vui 

lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt: 

 

               CHI TIẾT SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

 

Tên chi tiết Chất liệu Số lượng 

Củ sen Đồng 1 bộ 

Dây sen Inox 304 

mạ crome 

1 chiếc 

Gá sen Nhựa ABS 1 chiếc 

Bát sen tay Nhựa ABS 1 chiếc 

Chụp sen Nhựa ABS 2 chiếc 

Chân sen Đồng 2 chiếc 

 

 

 

 

Loại  Sen tắm tay gạt 

Chế độ nước Nóng lạnh 

Catridge Ceramic 

Vật liệu Đồng mạ Niken crome 

Áp lực nước 0.05-0.75 MPa 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT                                                   
1. Kiểm tra khoảng cách giữa 2 ống chờ nóng lạnh của củ sen 

phải trong khoảng 150+/-20mm, ngoài phạm vi này sẽ không 

lắp đặt được củ sen. 

2.Vệ sinh hệ thống cấp nước bằng việc mở van tổng và các 

van nhánh để nước chảy tự do trong 5 phút  

1. Lắp chân sen: Dùng băng tan quấn vào 2 đầu nhỏ chân sen, 

lắp chân sen vào phần ống chờ trên tường điều chỉnh sao 

cho chân sen hai bên nóng lạnh cao bằng nhau, 2 mặt đầu 

của chân sen song song với tường. 

2. Xoáy chụp sen vào chân sen 

3. Lắp củ sen với chân sen. Điều chỉnh sao cho củ sen, chụp 

sen và chân sen khớp nhau          

 

               

 



6.Lắp gá sen lên tường cố định bằng vít nở. Lắp bát sen tay 

vào đầu dây sen, đầu dây sen còn lại lắp vào củ sen (lưu ý 

phải có gioăng). Cài bát sen tay vào gá sen như hình vẽ.            

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1. Gạt tay lên trên để mở nước, gạt tay xuống dưới để khóa nước. 

Gạt tay sang trái sử dụng nước nóng, gạt tay sang phải sử dụng nước lạnh. Có nút hiển thị nóng lạnh 2 màu 

xanh đỏ dưới tay sen vòi. 

2. Kéo núm lên trên nước sẽ ra bát sen tay, ấn núm xuống dưới nước sẽ ra vòi chảy. 

Lưu ý khi sử dụng: 

1. 1. Không chạm tay vào bên trái củ sen để tránh bị bỏng 

2. 2. Dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng 

3. 3. Không sử dụng các dụng cụ có tính cọ xát mạnh, chất tẩy có tính ăn mòn để vệ sinh sản phẩm             

4. 4. Thường xuyên lau chùi sản phẩm bằng vải mềm khô. 

 

XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP                                             LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ  
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Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

Vòi xả nước yếu 

và liên tục không 

ngắt 

 

Biểu hiện trạng thái hết 

pin 

 

Thay pin mới. 

Đèn tín hiệu chớp 

liên tục 

  

Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

Vòi xả nước yếu 

và liên tục không 

ngắt 

 

Biểu hiện trạng thái hết 

pin 

 

Thay pin mới. 


