
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢO DƯỠNG
CHÚ Ý

Chỉ nên vệ sinh khu vực mạ crôm bằng

vải mềm. Thỉnh thoảng có thể lau bằng

vải ngâm với xà phòng để lau.

Không sử dụng các vật liệu làm sạch có tính chất mài mòn

như chất tẩy rửa có chứa axit, dung môi, chất đánh bóng

và không nên dùng bản chải nhựa để vệ sinh thiết bị.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. Áp lực cấp nước : 0.05 ~ 0.75 MPa.

2. Đảm bảo nước cấp phải sạch ( không

lẫn cát, bụi bẩn, vv...).
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6. Bu lông

5. Đai ốc

4. Van

2. Đầu tạo bọt

3. Lưới lọc

Tháo và làm sạch

KHẮC PHỤC

1, 2, 3

VỊ TRÍ KIỂM TRA

Nước chảy ra yếu

SỰ CỐ

Nước chảy liên tục

không ngắt được

Tháo và làm sạch

4

Vặn chặt      5, 7

Rò rỉ nước

6

Vặn chặt

Tay gạt bị lỏng

XỬ LÝ SỰ CỐ
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SOLUTION
CHECK POINT

PROBLEM

Remove and clean

Flow rate is unsated

Water flow continuous,

don't stop

Tighten

Water leaks

Handle is loose

Tighten

Remove and clean

1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa.

2. Ensure that water supply is clean (No Sand, Dirt, Ect.)

Always wipe chrome plated area with dry

soft cloth and sometimes wipe it with cloth

soaked in mild soap.

Use of abrasive cleaning material such as: detergents

containing hydrochloric acids, thinner, polishing powder

and nylon brush is not recommended.

MAINTENANCE

ATTENTION
OPERATING CONDITIONS

1, 2, 3

4

5, 7

6

TROUBLESHOOTINGSPECIFICATIONS

6. Bolt

5. Nut

4.Cartridge

2. Aerator

3. Filter

1. Washer

7. Backflow valve
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Floor

Wall
Supplied by Customer

Supplied by Customer
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BỘ SEN CÂY DM906CFS, DM907C1S, DM907CS
(Bát sen/ Sen tay/ Dùng trong nhà tắm) 

Để phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm, xin hãy lắp đặt chính xác theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt và 
sử dụng.

Danh mục phụ kiện

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Loại DM906CF

Ống thẳng                              1 chiếc
Bộ cố định                                 1 bộ
Ốngcong                 1 chiếc
Vít cố định                   1 bộ
Sen tay và 2 dây mềm
(L=1500mm) (L=500mm)      1 bộ
Hướng dẫn sử dụng         1 bản
Hướng dẫn lắp đặt                   1 bản

Ống thẳng                            1 chiếc
Bộ cố định                              1 bộ
Ống cong                             1 chiếc
Vít cố định                               1 bộ
Ống mềm (L=500mm)        1 chiếc
Hướng dẫn sử dụng               1 bản
Hướng dẫn lắp đặt                 1 bản

Loại DM907C

Bản vẽ lắp đặt

Loại DM906CF (có bát sen) Loại DM907C (có bát sen)

Mặt tường Mặt tường

 TOTO 

Chú ý: Kích thước trong ngoặc đơn () là kích
thước tham khảo
Đơn vị: mm

Khách hàng
tự chuẩn bị

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 

(Mã DM907CS tham khảo bản vẽ 
lắp đặt loại DM907C
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Lắp đặt 

1. Lắp bộ cố định
Theo hình 1
a. Khoan 3 lỗ Ø 6mm, sâu 35mm, sau đó lần lượt nhét nở nhựa vào lỗ.
b. Dùng vít cố định lên trên mặt tường.
Chú ý: a. Khi khoan lỗ trên tường, hãy xác nhận tại nơi chuẩn bị khoan không có 

ống nước hoặc dây điện chậy ngầm.
b. Xác định kích thước vị trí lắp đặt theo như hình số 1, tránh việc không thể 

lắp đặt được hoặc ảnh hưởng tới ngoại quan.

2. Lắp sen cây
Theo hình số 2 (DM906CF)
a. Sau khi lắp ống thẳng với bộ cố định, lắp ống cong vào ống thẳng rồi dùng chìa lục giác vặn chặt bu lông.
b. Lắp đế cố định lên tường, dùng tô vít bốn cạnh vặn chặt đế cố định, dùng vít cao su thay cho vít kim loại rồi vặn chặt

sau đói lắp nắp trang trí.
c. Sau khi lắp xong sen cây và gá sen, đặt lên giá cố định đã gắn lên tường, dùng chìa lục giác lần lượt vặn chặt các ốc trên

giá cố định trên và dưới sao cho chúng được lắp chắc chắn.
d. Lấy một đầu của dây cấp (Dài=500mm) nối với đầu cấp nước ở phía dưới bộ chuyển đổi, đầu còn lại nối với 

đầu cấp nước phía dưới củ sen (DM345), kiểm tra để đảm bảo không bị rò rỉ nước.

3. Lắp sen tay.
Theo hình số 3
Nối sen tay với dây sen, đầu còn lại của dây sen nối với đầu cấp nước của bộ chuyển đổi,
sau đó gài tay sen lên gá sen.
Chú ý: a. Ấn nút trên gá sen để điều chỉnh độ cao theo ý muốn.

b. Đối với DM907C, khách hàng tự mua tay sen, dây sen.
(Chú ý kiểm tra xem dây sen và tay sen có cắm vừa vào gá sen không).

4. Xác nhận trước khi thông nước.
Sau khi lắp đặt, hãy kiểm tra điểm tiếp nối
đã được nối chắc chắn chưa, có bị rò nước
không, phần thân đã được cố định chắc chưa,
sau đó có thể xả thử nước, để kiểm tra rò
nước.

5. Sử dụng tay vặn chuyển đổi.
Theo hình số 2
a. Tay vặn chuyển đổi cố định lượng nước xả

ra của sen tay và bát sen.
b. Xoay tay vặn theo hướng đã chỉ định, 

vặn tay vặn lên trên hoặc xuống dưới là có 
thể xả được nước.

Sen tay.

Bát sen.

6. Nếu muốn vứt bỏ sản phẩm này, không được
xử lý như rác thải thông thường, mà phải 
xử lý theo quy định riêng cho sản phẩm.

Sau khi lắp đặt xong, hướng dẫn lắp đặt này do khách hàng lưu giữ.
Hướng dẫn sử dụng này phù hợp với nhiều mã trong sê ri.Chú ý

Lỗ sâu 35mm

Bệ cố định

Hình 1

Hình 2

Loại DM906CF
Ống cong

Bu lông

Bát sen

Sen tay

Nắp trang trí 

Đai ốc

Tranh 3

Bộ cố định

Tô vít bốn cạnh

Đầu nối xả nước

Đầu cấp
nước

Ống mềm 

Sử dụng chung
với vòi nước
DM345

Hình trên cơ bản giống với loại 
DM907C

Vít

Gá sen

Nút ấn gá sen

Đế cố định

Ống thẳng

Bộ chuyển đổi

Đầu cấp nước

Dây sen

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

