
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

VÒI NÓNG LẠNH TAY GẠT ĐƠN (CHO VÒI SEN & BỒN TẮM)
 DM345CF/DM345CFN/DM345R/DM345RA/DM345S/DM346CF/DM346CFN 

Để sử dụng tốt nhất, nên lắp đặt sản phẩm theo hướng dẫn dưới đây:

Thân vòi 1 bộ Nắp trang trí  2 cái
Bát sen 1 bộ Chân sen                      2 cái
Giá đỡ bát sen 1 cái Gioăng cao su  2 cái

Chi tiết

1.  Áp lực nước:
Áp lực tối thiểu……0.05MPa (áp lực động).
Áp lực tối đa……....1MPa (áp lực tĩnh).

2.  Đảm bảo rằng ống cấp nước nóng, lạnh không bị nối ngược nhau.
3.  Nhiệt độ nguồn nước nóng cung cấp được khuyến cáo là nên ở mức 60±5oC. Và dù thế nào cũng

không được vượt quá 90oC. Tuyệt đối không được dùng nước nóng để cấp hơi nước.
4.  Luôn luôn sử dụng ở môi trường có nhiệt độ lớn hơn 0oC. Nếu không, vòi nước có thể bị biến

dạng hoặc thậm chí là vỡ do bị đóng băng. 
5.  Nếu vòi nước không được sử dụng trong một thời gian dài, nó có thể bị hỏng do bị ăn mòn bên

ngoài hoặc bên trong.
6.  Khi nước phun qua bát sen, không nên để nhiệt độ nước nóng hơn 60oC, khuyến nghi sử dụng 

dưới 45oC. Nếu không, phần bên trong bát sen có thể bị hư hại.

Điều kiện vận hành

Thông số kỹ thuật
Dòng: DM345CF/DM345CFN/DM345R/DM345RA/DM345S

Mặt tường

Đóng 

Mở
LạnhNóng

Hỗn hợp

Dòng DM346CF

Mặt tường

Mở

Đóng

LạnhNóng

Hỗn hợp

Đỏ Xanh

Lắp đặt vòi nước

           

 

Vuông góc với bề mặt tường

Nóng Lạnh

Mặt tường

Mặt cuối của cả 2 chân sen
lệch tâm trái và nên song
song với bề mặt tường.

Giữ cho khoảng cách giữa đường cấp nước nóng và lạnh
không quá 6mm so với bề mặt tường.
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Mặt tường

Mặt tường

Để tránh khe hở này, không được kéo đường cấp nước
nóng và lạnh ra ngoài bề mặt tường.

Hình 1

1. Xả nước các ống cấp
Luôn luôn xả nước các đường ống để loại bỏ bụi bẩn và cát trước khi lắp đặt.
2. Lắp đặt thân vòi (hình 1)
(i) Bôi keo hoặc quấn băng tan vào hai đầu chân sen và cố định 1 đầu chân sen với ống cấp nước nóng và lạnh.
- CHÚ Ý:
Hai đầu chân sen cần được điều chỉnh để khoảng cách giữa mỗi tâm với nhau không quá 150 ± 16mm và đầu còn lại chân sen 
phải bằng nhau và song song với tường. Nếu không, ống cấp nước có thể bị lộ ra ngoài hoặc xuất hiện khe hở. Xem hình 1.
(ii) Vặn nắp trang trí lên trên chân sen sát tường.
- CHÚ Ý:
Các lỗ lắp đặt cần được đo đạc kích thước sao cho nắp trang trí có 
thể che kín, nếu không nhìn sẽ mất thẩm mỹ.
(iii) Cần chắc chắn rằng đai ốc có kèm gioăng. Lắp đai ốc trên chân 

sen và xiết chặt bằng cờ lê.
3. Lắp đặt giá đỡ bát sen (hình 2)
(i) Tháo và gắn giá đỡ bát sen theo trình tự như trong hình bên phải.
(ii) Đặt vị trí giá đỡ theo chiều cao và thói quen của người sử dụng.

Khoan 2 lỗ cách nhau 15mm theo một đường thẳng đứng trên tường.
Chú ý kích thước lỗ vít trên khung giá.

- CHÚ Ý:
Giá đỡ không nên đặt quá cao. Nếu không, nước sẽ  không xả mạnh được
và đường ống có thể bị hư hại do bị kéo liên tục. Khoảng cách được 
khuyến cáo giữa tâm giá đỡ và đầu ống nước vào không quá 1150mm.
(iii) Đặt nở nhựa vào lỗ.
(iv) Đặt thân giá đỡ trên lỗ khoan với phần tai hướng lên trên. Vặn

chặt bằng vít cố định.
4. Lắp đặt ống vòi sen (hình 3)
(i)  Cần chắc chắn rằng gioăng đã có trong bu lông ở đầu vòi.
(ii) Vặn chặt đai ốc ở đầu vòi vào thân vòi. Ghi chú: Vặn chặt 

bằng cờ lê để tránh rò rỉ nước.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VÒI NÓNG LẠNH TREO TƯỜNG TAY GẠT ĐƠN (CHO VÒI SEN & BỒN 
TẮM) DM345CF/DM345R/DM345RA/DM345S/DM346CF/DM346CFN

Để sử dụng tốt nhất, nên lắp đặt sản phẩm theo hướng dẫn dưới đây:

Thân vòi 1 bộ Nắp trang trí  2 cái
Bát sen 1 bộ Chân sen                      2 cái
Giá đỡ bát sen 1 cái Gioăng cao su  2 cái

Chi tiết

1.  Áp lực nước:
Áp lực tối thiểu……0.05 Mpa (áp lực động).
Áp lực tối đa…….1 Mpa (áp lực tĩnh)

2.  Đảm bảo rằng ống cấp nước nóng, lạnh được nối với đúng đầu vòi nóng, lạnh.
3.  Nhiệt độ nguồn nước nóng cung cấp được khuyến cáo là nên ở mức 60±5oC. Và dù thế nào cũng không được

vượt quá 90oC. Tuyệt đối không được dùng nước nóng để cấp hơi nước.
4.  Luôn luôn sử dụng ở môi trường có nhiệt độ lớn hơn 0oC. Nếu không, vòi nước có thể bị biến dạng hoặc 

thậm chí là vỡ do bị đóng băng. 
5.  Nếu vòi nước không được sử dụng trong một thời gian dài, nó có thể bị hỏng do bị ăn mòn bên ngoài hoặc

bên trong.
6.  Khi nước phun qua bát sen, không nên để nhiệt độ nước nóng hơn 60oC, khuyến nghi sử dụng dưới 45oC.

Nếu không, phần bên trong bát sen có thể bị hư hại.

Điều kiện vận hành

Thông số kỹ thuật
Dòng DM345CF/DM345R/DM345RA/DM345S

Mặt tường

Đóng 

Mở
LạnhNóng

Hỗn hợp

DDDòòònnnggg   DDDMMM333444666CCCFFF   ///   DDDMMM333444666CCCFFFNNN

Mặt tường

Mở

Đóng

LạnhNóng

Hỗn hợp

Đỏ Xanh

Lắp đặt vòi nước

           

 

Vuông góc với bề mặt tường

Nóng Lạnh

Mặt tường

Khoảng cách giữa đường cấp nước nóng và lạnh
không quá 6mm so với bề mặt tường.
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Mặt tường

Mặt tường

Để tránh khe hở này, không được kéo đường cấp 
nước nóng và lạnh ra ngoài bề mặt tường.

Hình 1

1. Xả nước các ống cấp
Trước khi lắp đặt vòi nước, hãy xả nước tại các đường ống để loại bỏ bụi bẩn và cát.
2. Lắp đặt chân vòi sen (hình 1)
(i) Bôi keo hoặc quấn băng tan vào hai đầu chân sen và cố định đầu chân sen với ống cấp nước nóng và lạnh.
- CHÚ Ý: 
Hai đầu chân sen cần được điều chỉnh để khoảng cách giữa 2 tâm điểm không vượt quá 150 ± 16mm và đầu chân sen phải 
bằng nhau, song song với tường. Nếu không, ống cấp nước có thể bị lộ ra ngoài hoặc xuất hiện khe hở. Xem hình 1.
(ii) Vặn nắp trang trí lên trên chân sen sát tường.
- CHÚ Ý:
Các lỗ lắp đặt cần được đo đạc kích thước sao cho nắp trang trí có 
thể che kín, nếu không nhìn sẽ mất thẩm mỹ.
(iii) Cần chắc chắn rằng đai ốc có kèm gioăng. 

Lắp đai ốc trên chân sen và vặn chặt bằng cờ lê.
3. Lắp đặt giá đỡ bát sen (hình 2)
(i) Tháo và gắn giá đỡ bát sen theo trình tự như trong hình 2.
(ii) Đặt vị trí giá đỡ theo chiều cao và thói quen của người sử dụng.

Khoan 2 lỗ cách nhau 15mm theo một đường thẳng đứng trên tường.
Chú ý kích thước lỗ vít trên khung giá phải tương đương lỗ khoan.

- CHÚ Ý:
Giá đỡ không nên đặt quá cao. Nếu không, nước sẽ  không xả mạnh được
và đường ống có thể bị hư hại do bị kéo liên tục. Khoảng cách được 
khuyến cáo giữa tâm giá đỡ và đầu ống nước không quá 1150mm.
(iii) Đặt nở nhựa vào lỗ.
(iv) Đặt thân giá đỡ trên lỗ khoan với phần tai hướng lên trên. Vặn

chặt bằng vít để cố định.
4. Lắp đặt ống vòi sen (hình 3)
(i)  Cần chắc chắn rằng gioăng đã có trong đai ốc ở đầu vòi.
(ii) Vặn chặt đai ốc ở đầu vòi vào thân vòi. 
       CHÚ Ý: Vặn chặt bằng cờ lê để tránh rò rỉ nước.
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2 chân sen phải 
song song với 
bề mặt tường



Giá sen

Vỏ

Vít

Nở 
nhựa

Hình 2

Tay sen

Hình 3

Đai ốc 
(kèm gioăng)

Chú ý khi sử dụng

1. Để tránh bị bỏng, không chạm vào phía bên trái chân vòi sen. 
2. Tuyệt đối không tháo rời lõi van - nó là một bộ phận chính xác. Nếu không, có thể gây ra rò rỉ nước hoặc sự cố khác.
3. Nhiệt độ nước sẽ thay đổi khi thay đổi chế độ từ vòi sen sang vòi xả và ngược lại. Để tránh bị bỏng, hãy thường xuyên 

kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay trước khi sử dụng.

Bảo dưỡng
Để duy trì tính thẩm mỹ của sản phẩm, xin hãy bảo dưỡng theo các hướng dẫn sau:
1. Thường xuyên lau sản phẩm bằng vải mềm và thỉnh thoảng bằng vải mềm thấm nước. 
2. Nếu có vết bẩn dễ thấy, bạn nên lau với chất tẩy trung tính và rửa lại với nước sạch. 
3. Tuyệt đối không làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất sát trùng, dầu máy, dung môi, chất tẩy mạnh có 

tính axit/ kiềm, chất tẩy có chứa hạt, hoặc bàn chải nylon.

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng Kiểm tra

Tốc độ chảy quá chậm

Tay gạt hoặc nắp trang trí bị lỏng  

Rò rỉ nước

Nút chuyển đổi hoạt động kém

Tay gạt

Nắp van

Nút bịt

Lõi van (3. Gioăng 
chữ O và đệm cao su 
ở đáy có bị trầy xước 
hay bẩn không?)

Ốc vít (1. 
Đã vặn đủ chặt 

chưa?)

Đai ốc hãm
(2. Đã vặn đủ chặt 

chưa?)

Nút chuyển 
chế độ

Nắp trang trí

Lưới lọc
(9. Có bị tắc, 
lẫn dị vật 
không?)

Gioăng  chữ  O
(8. Có bị trầy xước 
hay làm bẩn không?)

Đai ốc nối

Miệng xả
6. Đệm cao su

có bị trầy xước 
hay bẩn không?)
7. Bộ lọc có bị 

tắc không?)

Trục nút chuyển chế độ
(5. Kiểm tra gioăng chữ O hoặc 
đệm cao su ở đáy có bị xước hay 
bị bẩn không?)

Đai ốc
(4. Có bị lỏng không? 
Có keo bên trong

không
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