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■Cám ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm bồn tắm  của TOTO.
■Để phát huy tối đa tính năng của sản phẩm, xin hãy lắp đặt chính xác theo bản hướng

dẫn lắp đặt này .
■Chỉ lắp đặt bồn tắm và đường ống dẫn sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời tham

khảo bản vẽ bồn tắm đính kèm.
■Sau khi hoàn thành lắp đặt, hãy hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng, đồng thời

giao sách “Hướng dẫn sử dụng” và “Hướng dẫn lắp đặt” cho khách hàng.

Để phát huy hết tính năng của sản phẩm, vui lòng lắp đặt đúng như bản hướng dẫn
này. Sau khi lắp đặt, hãy chuyển bản hướng dẫn này cho khách hàng.
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●●Tuyệt đối tuân thủ những chú ý an toàn dưới đây

1. Chú ý an toàn

Hãy đọc kỹ “chú ý an toàn” trước khi lắp đặt
Để đảm bảo lắp đặt an toàn và chính xác, tránh gây ra những tổn thất hoặc thương tích cho
bạn và người khác, bản hướng dẫn này sử dụng rất nhiều biểu tượng chú thích. 
Ý nghĩa của các biểu tượng như sau:

Hình vẽ Ý nghĩa

Cảnh báo

Chú ý

Bỏ qua những biểu tượng này mà thao tác sai có thể gây ra thương
tích hoặc tử vong.

Bỏ qua những biểu tượng này mà thao tác sai có thể gây thương
tích hoặc tổn thất tài sản.

Hình vẽ Ý nghĩa

Cấm

Bắt buộc

Sau khi lắp đặt xong, xin hãy kiểm tra lại sản phẩm một
lần nữa xem có những nguy cơ về an toàn như bị lỏng
lẻo hoặc rò rỉ nước không.

Bản hướng dẫn sử dụng được đóng kèm theo rất quan
trọng đối với việc sử dụng sản phẩm một cách an toàn
và chính xác. Xin hãy bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc
hoặc làm rách, làm bẩn. Sau khi lắp đặt xong hãy giao
bản hướng dẫn này cho khách hàng cất giữ.

 ④

Để đảm bảo lắp đặt một cách chính xác, an toàn cho người lắp đặt sản phẩm, trong
hướng dẫn sử dụng và sản phẩm còn sử dụng các hình ảnh, chú thích dưới đây. Xin hãy
lắp đặt chính xác dựa trên nội dung cơ bản của các hình ảnh, chú thích này.

Tuyệt đối tuân 
thủ các biểu 
tượng CẢNH 
BÁO, CHÚ Ý 
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Xin hãy lắp đặt chính xác theo hướng dẫn lắp đặt.

Cấm

Không làm rơi vật nặng vào bên trong bồn tắm.

Nếu không bồn tắm sẽ bị nứt, hoặc gây ra thiệt hại tài sản do rò nước.

Cấm

Không đứng lên bồn tắm khi lắp đặt

Nếu không dễ bị trơn trượt gây thương tích cho người hoặc hư hỏng sản phẩm.

Bắt buộc

Lắp đặt ống xả nước theo đúng trình tự.

Nếu không có thể gây ra thương tích do khung gỗ, 
đinh, bìa carton, dây buộc bị vứt bừa bãi.

Ngoài ra không để trẻ em chơi túi đóng gói của 
sản phẩm, nếu không có thể gây ra những thương 
tích ngoài ý muốn.

Lắp đặt không chính xác có thể gây ra thiệt hại tài 
sản do rò nước.

Bắt buộc

Bắt buộc

⑤

Cảnh báo

Sau khi mở hộp bao bì, xin hãy thu gọn xử lý vỏ 
đóng gói không dùng đến.

Nếu không dễ bị trơn trượt gây thương tích cho người hoặc hư hỏng sản phẩm.



Tên Số lượng Hình ảnh

Bồn tắm gang tráng
men đặt sàn có chân

(kèm phụ kiện xả
nước)

1

Hướng dẫn sử dụng 1

Hướng dẫn lắp đặt 1

Ống nối bằng kim loại 1

Giấy chứng nhận hợp chuẩn 1

Đệm cao su điều chỉnh cân
bằng 8

2.Danh sách các bộ phận

OT
OTOTOT

OT
OTOTOT

●Sau khi mở thùng, xin hãy xác nhận số lượng phụ kiện dưới đây.

⑥
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●●●Xin hãy tuân thủ theo các chú ý dưới đây khi lắp đặt.

3.Chú ý trong thi công

Trước khi lắp đặt, kiểm tra kỹ
thân bồn, đường ống dẫn
xem có gì bất thường không.

1 2 3
Không đặt thang bên trong
bồn tắm, không đặt các vật
nặng lên thành bồn tắm.

Không tháo bỏ lớp bảo vệ của
bồn tắm. Trước khi lắp đặt
xong, dùng bìa carton để bảo
vệ bồn tắm.

Không sử dụng lửa (như châm
đốt thuốc lá) hoặc đặt gần bồn
tắm những vật có nhiệt độ cao.

54
Không đặt bồn tắm ở ngoài trời hoặc những nơi chịu nhiều
ánh sáng mặt trời trong thời gian dài (như phòng tắm nắng)

(Nếu không sẽ làm hỏng sản phẩm)

（否则可能导致产品破损。）

⑦

(Nếu không sẽ làm hỏng sản phẩm)

Bìa carton

(Nếu không sẽ làm bồn tắm bị biến màu)(Nếu không sẽ làm hỏng sản phẩm)
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● Đảm bảo không gian lắp đặt lớn hơn sản phẩm bồn tắm trên 100mm, chọn sẵn vị trí lắp đặt.
※ Chôn ống thải đường kính trong Ø41mm~Ø45mm ở trung tâm, ống nhô cao so với mặt

sàn H:24mm~34mm

● Tháo bộ chân ra, lắp cho bồn tắm cân bằng. Dùng đệm cao su điều chỉnh cân bằng bồn tắm

● Phương pháp điều chỉnh đệm cao su, tham khảo hình vẽ bên dưới

※ Đặt bồn tắm xuống thật nhẹ nhàng

※ Khi dán, vị trí dán của miếng đệm cao su và đáy chân đế phải lồi lõm giống nhau
(tham khảo hình phóng to phần A)

( Do bồn tắm sử dụng chân đế đi kèm, vì vậy phải dùng đệm cao su để điều chỉnh)

Chuẩn bị lắp đặt - lắp đặt bồn tắm

(1) Chuẩn bị lắp đặt bồn tắm

(2)Lắp đặt bồn tắm

Điều chỉnh bồn tắm như sau:
1.Nâng bồn tắm lên
2.Tháo các bọc bảo vệ bằng chất dẻo ra
3.Dùng thước ni-vô để kiểm tra độ cân bằng, nếu thấy bị lệch, hãy

điều chỉnh các miếng đệm cao su cho đến khi cân bằng.

H

⑧

4.Các bước thi công chính

Trên 100

Trên 100

Nhỏ nhất 100

Thước ni-vô

Kích thước chu vi ngoài bồn tắm

Kích thước chu vi ngoài bồn tắm

Bóc bỏ lớp bảo vệ

Hình A

Dán dưới cùng của bàn 
chân.

Điều chỉnh miếng 
đệm cao su.
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Nối bộ xả nước của bồn tắm với ống xả nước

(3) Nối ống xả nước

●Trường hợp xả nước bên

Cách lắp xả nước bên xin tham khảo “Hướng dẫn lắp đặt ống xả nước bên”

Chú ý: Khi nối ống xả nước, hãy di chuyển bồn tắm
đến gần cổng cấp nước (hình vẽ)

Chú ý: Khách hàng tự chuẩn bị ống đồng có đường kính ngoài Ø38mm trong hình trên.

(4) Dọn dẹp và vệ sinh

Sau khi lắp đặt xong, cần phải dọn sạch sẽ mặt sàn, sau đó dùng vải sạch thấm nước
tẩy rửa trung tính để lau sạch bồn tắm, đảm bảo cho bồn tắm sạch đẹp.

①Nối ống dẫn trực tiếp với mặt đất

Chú ý: Đường kính trong của ống chờ từ 
Ø41mm~Ø45mm (tương ứng ống 
PVC Ø48 C1, C2, C3),nhô cao so 
với mặt sàn 24mm~34mm.

Sơ đồ lắp đặt

Chống rò rỉ, bôi keo dán kính

Đường kính 
ngoài Ø38m

(TOTO cung cấp)

Độ nghiêng ống dẫn trên 1/50

Độ cao

Độ cao khoảng 30mm~40mm

Đường kính ngoài Ø38mm bằng đồng

Đai ốc nối

Gioăng chữ O

Đệm

<Khách hàng tự chuẩn bị>

⑨
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