HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỒN CẦU KÉT LIỀN

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

Thân bệt

Ceramics

1 chiếc

Nắp két

Ceramics

1 chiếc

Nắp ngồi

Nhựa PP/UF

Gioăng đế xí

Hệ thống xả

Xoáy
shiphonic

Loại xả

Nhấn đôi/ xả
gạt

1 chiếc

Lượng nước sử dụng

4L/6L

Cao su lỏng

1 chiếc

Tâm xả

300mm

Dây cấp nước

Inox 304

1 chiếc

Vật liệu

Sứ vệ sinh

Bộ ruột xả

Nhựa

1 chiếc

Kiểu dáng

Liền khối

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
1. Kiểm tra kích thước lắp đặt cần thiết:
Khoảng cách từ tường đến tâm lỗ thoát trên mặt sàn 300+/10mm

1.

Khoảng cách từ sàn đến tâm đường cấp nước 150-200mm
2. Đặt thử bàn cầu trùng khớp đúng lỗ chờ, lấy dấu theo vành
chân của thân cầu, lấy dấu vị trí các lỗ lắp đặt. Khoan và
chôn bu lông nền hoặc vít nở đúng vị trí đã lấy dấu lỗ lắp
đặt
3. Lắp gioăng cao su vào lỗ thoát của thân cầu. Đặt thân cầu
cho đúng khớp với lỗ chờ, định vị chính xác bu long vào lỗ
lắp đặt, xiết vừa chặt. Cố định thân bệt với sàn bằng keo

2

chuyên dụng vào chân bệt. Chú ý phải đảm bảo thân bệt
cân đối trước khi cố định.
4. Xả sạch đường cấp nước trước khi nối dây cấp để đảm bảo
dây cấp không bị lẫn tạp chất. Nối dây cấp vào đầu chờ cấp
nước

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Không được đặt hai chân lên thành bệ xí
2. Không vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu, bỏ vào thùng rác chuyên để giấy vệ sinh
3. Kiểm tra bồn cầu đã được xả hết hay chưa trước khi ra ngoài
4. Kiểm tra bồn cầu đã sạch sẽ hay chưa, trước khi rời đi.
5. Rửa tay sau khi đi vệ sinh
Lưu ý khi sử dụng:
6.
7.

Tuyệt đối không đổ nước xà phòng vào. Bởi bể tự hoại hoạt động chủ yếu dựa vào vi khuẩn giúp phân hủy các
sản phẩm có dưới đó.
Sau khi sử dụng nhà vệ sinh nên đậy nắp bệt xuống để tránh sự lan tỏa của vi khuẩn

XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Hiện tượng

Nguyên nhân

Khắc phục

Xả nước yếu

Kiểm tra lượng nước
trong két không đủ để
cấp

Nâng cữ cây cấp nước
lên cho nước đủ lượng
cho phép

Nước trong bow
không thoát

Tắc đường ống thoát

Sử dụng dụng cụ thông
tắc, kiểm tra có dị vật
trong
đường
ống
không.
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