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  Lưu ý quan trọng:  Cần tối thiểu 2 người lớn mang bồn tắm ra khỏi 
thùng carton, không nâng bồn tắm bằng các bảng điều khiển của  
bồn tắm (đầu nhấn/lật xi phôn). Để tránh trầy xước hoặc hư hỏng 
bồn tắm, và đảm bảo bồn tắm đặt trên bìa cứng, hoặc 1 tấm vải 
mềm phủ lên.

  Important Note: A minimum of 2 adults is required to take the tub 
out of the carton, do not lift the tub by the tubs (head press / tip 
siphon). To let the free or bad Bath tub and tub protectors are placed 
on cardboard, or a soft cover.
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WATER LINE DIAGRAM FOR WAITING AND DRAINING BATHTUB
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC CHỜ VÀ THOÁT NƯỚC BỒN TẮM

DÀNH CHO TẤT CẢ SẢN PHẨM BỒN TẮM NGÂM ĐẶT SÀN THƯƠNG HIỆU MOWOEN
FOR ALL WATER BATH PRODUCTS FLOORING BRAND MOWOEN

Đường cấp nước cho bồn nếu sử 
dụng sen vòi tắm gắn tường

Ống chờ thoát nước thải 
bồn tắm ( D 5-8cm ).

Khu vục đặt bồn tắm.
Đường cấp nước cho bồn nếu sử 
dụng sen vòi tắm đứng đặt SÀN. 

INSTALTN INSTRUCTIONS 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

BATHTUB CURVED AND SQUARE
BỒN TẮM CONG TRỎN VÀ VUÔNG



 Make sure the floor is level and even at insatallation area. Adjust 
leveling legs flush with bottom skirt of bathtub. set bathtub in the 
desired location and check for leve and for froper contact. Adjust 
legs as needed

 Đảm bảo sàn bằng phẳng và đồng đều tại khu vực lắp đặt. Điều 
chỉnh chân chịu lực bằng phẳng với  mép dưới cùng bồn tắm. Và đặt 
bồn tắm tại vị trí đã thiết kế và kiểm tra mức độ liên kết thích hợp. 
Điều  chỉnh chân chịu lực khi cần thiết.

 Balancer set with bath bottom and remote  Adjust the foot level of 
the bath to touch the level. then raise the load leg by 1/8” or 3/16 '' 
for important quality of the water bath and the user is used to be 
cmplete by the load-bearing feet, not the tub wall.

  Đặt thước cân bằng với đáy bồn tắm và điều chỉnh bộ cân bằng 
chân bồn tắm để chạm mức. sau đó nâng bộ chân chịu lực lên thêm 
1/8’’ hoặc  3/16’’ để trọng lượng của bồn tắm chứa nước  và người 
dùng được hỗ trợ hoàn toàn bởi bộ  chân chịu lực chứ không phải 
thành của bồn tắm.

Clean around the drain hose with cloth before connecting to the 
other end of the waste pipe softness of the bath, and make sure this 
area needs must be dry and free of dirt.
Apply silicone connection, connect each other around water pipe 
waiting for the body and the rest of the pipe soft bath. Connecting 
these 2 pipes.
PLEASE SECURE THE SOFT WASTE OF THE BATHROOM SLIDING IN 
THE BODY OF THE STAINLESS TUBE.

 Lau sạch xung quanh ống thoát nước chờ bằng vải trước khi kết nối 
với đầu còn lại của ống thải mềm của bồn tắm, và đảm bảo khu vực 
này cần phải khô ráo, không có cặn bẩn.
 Bôi silicon kết dính, keo kết dính lên xung quanh thân ống nước chờ, 
và phần còn lại của ống thải mềm của bồn tắm. Kết nối 2 đoạn ống 
này lại.
HÃY ĐẢM BẢO ỐNG THẢI MỀM  CỦA BỒN TẮM  TRƯỢT TRONG THÂN 
CỦA ỐNG THẢI CHỜ.
.

5

6

2
step

step

step

step

 Đặt bồn tắm trên 2 miếng gỗ 4x4 để bạn có thể tiếp cận đáy bồn, 
kết nối ống mềm với ống thoát nước.
Rất quan trọng: Trước khi tiến hành lắp đặt, hãy vui lòng kiểm tra 
đầu xi phôn thoát nước và nhấn xả/lật   và xả tràn thoát nước có 
được bịt kín, xiết chặt hay không.
Đóng hệ thống xi phôn và đổ đầy nước vào bồn tắm trên mức xả tràn 
để kiểm tra có bị rò rỉ nước từ bồn tắm hay không. Sau khi kiểm tra 
rò rỉ, bạn có thể tiến  hành lắp đặt.

 Place the tub on 2 pieces of 4x4 wood so that you can reach the 
bottom of the tub, connect the hose to the drain hose.
Very important: Before proceeding with the installation, please 
check whether the drain valve and flush/flip and drain overflow are 
sealed, tight or not.
 Close the siphon system and fill the tub with water above the 
overflow level to check for water leaks from the tub. After the leak 
is checked, you can proceed with the installation.
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Sau khi các kết nối được liên kết, hãy đảm bảo để các 
chất keo được khô hẳn mới bắt đầu thử bằng nước chảy 

After the connections are bonded, make sure the 
adhesives are completely dry before starting the test 

Hãy khoét 1 lỗ có đường kính ( 3.5-4.5cm ) ở mặt 
bồn tắm bị che khuất (vị trí lỗ khoét nằm sát mép bồn 
dưới cùng). Hãy sử dụng ống thải mềm của bồn tắm 
được cấp sẵn, kéo dãn ra và tiếp tục bước 9.

LƯU ÝNẾU VỊ TRÍ THOÁT NƯỚC KHÔNG NẰM TRONG 
KHU VỰC ĐÁY BỒN TẮM..

Please drill a hole with a diameter (3.5-4.5cm) in the 
hidden bathtub face (the hole is where the bottom 
tank hole is). Please use the soft pipe of the Bath 
provided, expand and continue to step 9.

NOTE IF THE DRAINAGE LOCATION IS NOT IN THE 
BATH BOTTOM AREA..
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Với bồn tắm hiện đã được đặt đúng vị trí, hãy dùng vải 
ướt lau sạch mọi chất kết dính trong bồn tắm và trên 
sàn nhà, nơi bồn tắm tiếp xúc với sàn nhà.
KHÔNG ĐƯỢC TẮM hoặc DI CHUYỂN lồng giặt sau khi 
được lắp đặt vì sẽ mất khoảng 24 giờ để silicone khô 
...

With the tub in place, use a wet cloth to wipe off any 
connectors in the tub and on the floor, the tub coming 
into contact with the floor..
DO NOT BATH or MOVE the tub once installed as it will 
take approximately 24 hours for the silicone to dry..

Apply a generous amount of waterproof adhesive or 
silicone to the bottom of the tub and seal around the 
bottom of the tub.
Bôi một lượng chất kết dính hoặc silicone không thấm 
nước và đáy bồn tắm và trám xung quanh đáy thành 
bồn.


