
Mã sản phẩm (Product code): BFV-3413T-3C, BFV-3413T-4C, BFV-3413T-7C, BFV-3413T-8C

-7C
Màu trắng

White color

-8C
Mạ Crôm

Chrom plated

-4C-3C

- Áp lực thấp nhất (lowest pressure): p  0.1MPa≥
- Áp lực cao nhất (highest pressure): p  0.5MPa≤

* Trường hợp áp lực nước cao, lực sen 
tắm chảy mạnh thì nên gắn van giảm 
lưu (26) vào để tạo cảm giác dễ chịu hơn.
* If the water pressureis high and shower 
water is too powerful, insert pressure 
regulator (26) to feel more relaxing. 
Khuyến cáo : 
- Nên lắp van giảm lưu khi chiều cao của 
tia nướcphun (H) lớn hơn 1 mét  (hình bên).
Suggestion: Pressure Regulator (26) should 
be installed if the spray height (H) is 
greater than 1 meter 
(refer to the next picture).

H

Sàn nhà
Floor

- Sau khi dừng nước thì lượng 
nước tồn trong tay sen sẽ chảy 
nhỏ giọt ra ngoài. Khi đó hãy 
gắn van một chiều (25)vào để 
khắc phục hiện tượng này.
After stopping the water, the 
remaining  in the hand shower 
will drip out. Insert check 
valve (25) to fix this issue.

Chú ý hướng của van một chiều (25)
và van giảm lưu (26)
Pay attention to the direction of heck 
vale (25) and pressure regulator (26)
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Gác tay sen có thể điều 
chỉnh góc phun của tay 
sen
(Shower hook can adjust
the spraying angle of 
shower hand)

Gác tay sen không thể 
điều chỉnh góc phun của 
tay sen
(Shower hook cannot 
adjust the spraying of 
shower hand)

Gác tay sen có thể điều 
chỉnh góc phun của tay sen
(Shower hook can adjust
the spraying angle of 
shower hand)
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-7C/
-8C

BFV-3413T-3C, BFV-3413T-7C, BFV-3413T-8C

BFV-3413T-4C

6.Vệ sinh tay sen Aqua POWER (-7C / -8C)
  ( Aqua POWER hand shower (-7C / -8C) cleaning)

① Tháo nắp phun theo trình tự 
      bên dưới
      Remove Logo Cap in the order below

② Vệ sinh nắp phun bằng Kim găm
      Clean the Logo Cap by using safety-pin

③ Lắp nắp phun : Làm theo trình tự ngược lại của khi tháo
    Insert Logo Cap: Follow the reverse order when removing.

Chú ý hướng của nắp phun khi lắp 
Pay attention to the direction of Logo Cap when inserting

Ấn nắp phun xuống 
và xoay nắp về vị trí ban đầu
Push Logo Cap down and turn the 
cap back to its original position

Quay số miễn phí: 1800-6633 để được tư vấn miễn phí

(Customer please note)

(Customer service and technical support center)

(Please call free number: 1800-6633 to get free advisory
 Please visit the website of INAX in Viet Nam market for more informations: 
WWW.INAX.COM.VN)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

WWW.INAX.COM.VN
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