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CHĂM SÓC VÀ BẢO HÀNH      GIỚI THIỆU

CHÚ Ý

Luôn luôn thực hiện các biện pháp đối phó để ngăn chặn đóng băng. 
Phải làm trống bồn tắm và nước trong đường ống trong suốt mùa 
đông. Có thể các đường ống có thể đóng băng vỡ các đường ống 
hoặc thiết bị.

Không sử dụng nước nào khác ngoài nước máy tiêu chuẩn. Việc sử 
dụng nước giếng khoan có thể gây ra sự ăn mòn, có thể dẫn đến rò rỉ.

Bồn tắm nên được ngăn chặn chiếu xạ bằng tia cực tím hoặc ánh 
sáng, nếu không nó sẽ làm tăng tốc độ lão hóa và hư hỏng.

Tránh xa các điếu thuốc, máy sấy tóc và các nguồn nhiệt khác, 
sản phẩm sẽ bị hỏng do biến dạng nhiệt độ cao.

Khi không sử dụng bồn tắm, vui lòng giữ cho nó không bị khô; 
tránh tiếp xúc với các chất ăn mòn; Không điện và không nước.

Không làm rơi hoặc đập vào bồn tắm với các vật cứng. Làm như vậy 
sẽ làm nứt hoặc làm trầy bồn tắm hoặc gây rò rỉ làm hỏng hoặc hủy 
hoại sản phẩm.

Khi sản phẩm hoạt động, bạn không thể cắt bất kỳ đường kết nối nào 
và tách bảng điều khiển (bất kỳ phần nào của bảng điều khiển). Làm 
như vậy có thể gây rò rỉ sản phẩm, điện giật hoặc tai nạn khác.

Cần kiểm tra thường xuyên bộ ngắt mạch nối đất (GFCI), tốt 
hơn là nên kiểm tra trước mỗi lần sử dụng.

Sử dụng nước hoặc chất tẩy nhẹ để làm sạch sản phẩm. Không sử 
dụng chất tẩy rửa có tính axit, kiềm. Nếu không nó sẽ làm hỏng bề 
mặt sản phẩm. Khi sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính không 
thể loại bỏ vết bẩn, vui lòng sử dụng một miếng vải sạch được tẩm 
một chút cồn để loại bỏ vết bẩn.

Bảo dưỡng bộ phận mạ: sử dụng vải cotton để chà.

Các vết trầy xước nhẹ và các khu vực bị xỉn màu có thể được khôi 
phục lại độ bóng ban đầu bằng cách sử dụng giấy nhám chống thấm 
NO.1200 nhúng vào nước để mài thô, sau đó sử dụng giấy nhám 
chống nước NO.2000 nhúng vào nước để mài mịn, cuối cùng đánh 
bóng bằng vải mềm và chất đánh bóng.

Để sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách an toàn và hiệu quả, 
vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này. Cài đặt, vận hành và bảo trì không đúng 
cách sẽ gây ra thiệt hại cho các sản phẩm và tính thêm phí sửa chữa cho 
bạn.

        - Cảm ơn bạn đã chọn loạt bồn tắm massage của chúng tôi.
        - Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hành trọn đời sau khi bán, 
        vui lòng điền chính xác mẫu bảo hành
        - Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ trực tiếp 
        với nhà phân phối địa phương hoặc công ty chúng tôi
        - Công ty chúng tôi có quyền thay đổi tất cả các mô hình được 
        liệt kê trong hướng dẫn này mà không cần thông báo trước
        - Hướng dẫn này áp dụng cho các sản phẩm được liệt kê như dưới đây.
        - Do sự khác biệt của yêu cầu thị trường và sản phẩm tùy chỉnh riêng lẻ, 
        vui lòng tham khảo nội dung tương ứng trong hướng dẫn này theo sản 
        phẩm và chức năng của sản phẩm bạn chọn. Bằng cách này, bạn có thể 
        cài đặt và vận hành sản phẩm một cách chính xác.

      Để cài đặt sản phẩm một cách chính xác và an toàn bởi trình cài đặt, 
và bạn có thể sử dụng và bảo trì sản phẩm này một cách chính xác và an 
toàn, vui lòng chú ý nhiều đến dấu hiệu cảnh báo như dưới đây

        Biểu tượng này cho biết rằng việc xử lý sai lầm sau khi bỏ 
        qua biểu tượng này có thể dẫn đến thương tích cá nhân 
        hoặc mất tài sản.

      Để cài đặt, sử dụng và bảo trì sản phẩm này một cách chính xác và an 
toàn, vui lòng đọc và hiểu hướng dẫn này hoàn toàn.

      Hướng dẫn này là một nguồn thông tin sản phẩm có giá trị để giúp 
người dùng cuối sử dụng sản phẩm một cách an toàn và chính xác. 
Hãy bảo quản cẩn thận đề phòng trường hợp cần thiết.
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Hãy chắc chắn rằng nơi bạn lắp đặt bồn tắm đủ mạnh để chịu tổng trọng 
lượng của bồn tắm, lượng nước tối đa và người sử dụng.
Quá trình chống thấm phải được thực hiện ở nơi lắp đặt bồn tắm, 
hoặc xuống cầu thang sẽ bị hư hỏng nếu rò rỉ nước.
Nơi lắp đặt phải trang bị cấp nước, cấp điện và thoát nước:
Sản phẩm này sử dụng điện gia dụng nói chung

* Mạch ngoài cần trang bị công tắc bảo vệ rò rỉ có độ nhạy cao 
và nhanh. (Đánh giá dòng điện cảm ứng dưới 15MA, thời gian 
chuyến đi nên dưới 0,1 giây, dòng điện định mức trên 30A).
* Sản phẩm nên được lắp đặt công tắc nối đất và rò rỉ điện bởi 
một thợ điện chuyên nghiệp.

Vui lòng đặt trước lỗ thoát nước (đường kính hơn 50mm), đảm bảo các ống 
dẫn nước phù hợp với van nước.
Người dùng cần phải dự trữ các ống dẫn của ống nước lạnh / nóng bên 
ngoài. Nên lắp đặt van ở mỗi ống, vị trí lắp đặt phải do người dùng thiết kế, 
thuận tiện cho việc bảo trì.

Vì mỗi phòng tắm hoặc nguồn điện của mỗi bồn tắm hơi khác nhau, vui lòng 
đặt bồn tắm theo tình hình thực tế, minh họa sau đây như một bố cục tham khảo:

Khoảng cách an toàn giữa cấp điện và cấp nước không được 
nhỏ hơn 30cm.

Thông số kỹ thuật

Điều kiện hoạt động và tính chất

Hiệu điện thế định mức           Tần số định mức
Cường độ định mức           Công suất định mức
Vật liệu chống điện           Chỉ số chống nước

Thông số cấu hình

Loại       HĐT định mức Tần số định mức       Công suất định mức  Khác

Lực nước

Lực gió

Đèn dưới nước

Âm thanh

Kích thước điều khiển

Điều khiển
Hộp điện

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

Số   Lý do                      Nguyên nhân                     Giải pháp

Không vào điện

Tiếng ồn lớn

Không có đèn

Không bơm nước

1. Phích cắm điện không được kết nối
2. Đường dây điều khiển không được 
kết nối
3. Chập điện và cầu chì nhẹ

1. Tần số vô tuyến không được điều 
chỉnh tốt
2. Anten không hiển thị tốt

1. Ánh sáng bị đốt cháy
2. Dây điện không được kết nối 
hoặc lỏng lẻo
3. Kết nối ánh sáng sai

1. Công tắc mực nước là opean
2. Đường dây đầu ra bị hỏng
3. Máy bơm nước bị hỏng.

1. Kết nối với phích cắm điện
2. Kết nối với dòng máy tính

3. Thay đổi cầu chì mới

1. Điều chỉnh tần số

2. Thay đổi phía ăng ten

1. Thay đổi ánh sáng mới
2. Kết nối đường điện
3. Cài đặt đúng tải

1. Tắt công tắc mực nước
2. Kết nối đường ra
3. Thay đổi máy bơm nước mới

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT      GIỚI THIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Tam giác Hình tròn

Trái Phải

Ổ điện

Thoát 
sàn

Thoát sàn

Thoát 
sàn

Thoát 
sàn

Ổ điện Ổ điện
Ống nướcỐng nước
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT       CẢNH BÁO TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Đặt ống thoát nước vào ống thoát nước trên sàn, 
sau đó đậy nắp bằng nắp giữ nước để tránh nước 
thải tràn ra.

Ống màu đỏ cho nước nóng; ống màu xanh cho nước lạnh;
Ống thoát nước nên được lắp đặt với độ dốc trên 1:50;
Không giữ ống thoát nước và vòi nước lạnh / nóng khi di chuyển 
bồn tắm, và không làm vỡ nó với các vật cứng.

Cách kết nối điện
  Vui lòng cài đặt một phích cắm chuyên dụng thích 
  hợp với điện cực đất vào đường dây điện. Và sau 
  đó cắm chặt phích cắm.

Bàn thoát nước

Như hình ảnh cho thấy ở trên, cống được mở.
Bước lên lần một, sau đó đóng cống;
Bước lên một lần nữa, và sau đó mở cống một lần nữa.

GIỚI THIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Nguồn           Đèn dưới nước            Bọt khí

1. Bật / tắt nguồn
Để bật nguồn, bấm phím.        Nó sẽ khởi động hệ thống và biểu tượng của các chức năng sẽ được hiển thị 
trên màn hình. Bạn có thể chọn chức năng như bạn muốn. Nhấn phím này một lần nữa sau đó tắt nguồn.
2. Đèn dưới nước: nhấn nút này để bật hoặc tắt.
3. Máy bơm không khí sẽ tự động tắt sau 60 phút. Trước khi bật chức năng lướt, đảm bảo mực nước hội 
tụ các tia nước.

Vui lòng không nhấn các phím điều khiển liên tiếp, nút khoảng 
thời gian trong 2 giây

Vui lòng kiểm tra xem tất cả các phần đã hoàn thành. Nếu 
bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng cung cấp thông tin phản 
hồi cho công ty của chúng tôi trong thời gian.

Sau khi mở hộp, hãy vứt bỏ ngay bao bì không cần thiết. 
Hoặc nó có thể gây thương tích cá nhân bởi khung gỗ, đinh, 
bìa cứng hoặc dây đai bịt kín được đặt bất cẩn.

Ngoài ra, xin vui lòng không để trẻ em chơi với vật liệu đóng 
gói. Hoặc nó sẽ gây thương tích cá nhân.

Vui lòng không sử dụng nguồn điện khác, ngoại trừ nguồn 
điện được chỉ định. Hoặc nó có thể gây cháy hoặc điện giật.

Công tắc bảo vệ rò rỉ điện nên được lắp đặt bên ngoài phòng 
tắm. Hoặc nó có thể gây cháy hoặc điện giật.

Không sử dụng nguồn điện bị hỏng, phích cắm điện hoặc ổ 
cắm lỏng. Hoặc nó có thể gây ra hỏa hoạn hoặc sốc elctric.

Không sửa đổi dây cấp nguồn, sử dụng nó với dây mở rộng 
hoặc kết hợp nó với các thiết bị khác bằng nhiều phích cắm.
Làm như vậy có thể dẫn đến chấn động, quá nóng hoặc hỏa 
hoạn.

Hãy chắc chắn rằng phích cắm điện 
được bảo vệ chống thấm nước bằng 
silicon. Hoặc nó có thể gây ra hỏa 
hoạn hoặc điện giật do thấm nước.

Trước khi kết thúc cài đặt, vui lòng sử 
dụng carton để bảo vệ bồn tắm.

Không đặt lửa trên bồn tắm, chẳng hạn như thuốc lá được 
thắp sáng, hoặc nó có thể dẫn đến thiệt hại của bồn tắm.

Đừng đứng trên bồn tắm trong khi làm việc. 
Làm như vậy có thể khiến một người bị trượt và ngã hoặc 
có thể làm hỏng sản phẩm.

Cài đặt an toàn, theo Hướng dẫn cài đặt. 
Lắp đặt không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ nước làm hỏng 
hoặc hủy hoại tài sản hộ gia đình.

Sau khi cài đặt xong, sản phẩm nên đi vào hoạt động thử 
nghiệm đầy đủ để kiểm tra cài đặt có phù hợp hay không.

Rơ le tự ngắt

Công tắc điện
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
      Kiểm tra trước khi cài đặt

Mặc dù tất cả các bồn tắm đi bộ của chúng tôi đều được kiểm tra nước 
trước khi chúng rời khỏi nhà máy của chúng tôi, nhưng có thể có một số 
lỏng lẻo của các kết nối vòi vẫn còn do vận chuyển. Vì vậy trước khi sử dụng
bạn nên kiểm tra sản phẩm trước khi cài đặt. Các bước tiến hành như sau:
- Đặt bồn tắm trên một bề mặt phẳng trong một khu vực có thể thoát nước 
sau khi thử nghiệm. Và điều chỉnh chân để làm cho mức độ bồn tắm
- Kiểm tra xem có bất kỳ lỏng lẻo của tất cả các hệ thống kết nối
- Đóng cửa, đổ đầy nước vào bồn và để yên trong 10 phút để kiểm tra 
bồn có bị rò rỉ không
- Cắm phích cắm, khởi động tất cả các chức năng trong vài phút (bao gồm 
các chức năng xoa bóp, bọt khí, ánh sáng dưới nước, khử trùng ozone, 
hương liệu, v.v.), kiểm tra bồn tắm hoàn toàn bất kỳ lỗi nào phải được báo cáo 
cho đại lý / nhà phân phối của bạn trước để cài đặt để nó được hội tụ trong 
bảo hành.

Hệ thống điện nước

      Điều chỉnh chân cân bằng

Theo các kích cỡ bồn tắm khác nhau, chúng tôi thiết kế khoảng một số chân cân 
bằng để điều chỉnh bồn tắm. Vui lòng sử dụng cờ lê hoặc thước đo mức để san 
bằng bồn tắm.

Lưu ý: Nếu bồn tắm không bằng phẳng, nó có thể dẫn đến:
- tiếng ồn tăng
- nước còn lại trong ống hoặc thoát nước
- bồn tắm rung lắc

Nguồn 
điện

Ống nước nóng 
(nối với ống màu 
đỏ)

Ống nước lạnh 
(nối với ống màu
xanh)

Điều chỉnh để thay 
đổi vị trí

Điều chỉnh chiều cao

Làm thế nào để kết nối nước?

Để dễ dàng sử dụng, thiết bị, thiết bị và ống nước 
lạnh và nước nóng (đầu nối 1/2) / Vui lòng kết nối 
vòi nước lạnh và nóng với vòi nước lạnh và nóng 
của phòng tắm.

Trước khi kết nối đường ống nước bồn tắm, trước 
tiên hãy mở ống nước trong một khoảng thời gian, 
sau đó đặt màn hình bộ lọc để đảm bảo rằng các 
mảnh vỡ sẽ không đi vào đường ống bồn tắm. 
Vì vậy, chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ của phụ 
kiện một cách hiệu quả.
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