
(CÁC QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG)

CHÚ Ý! LUÔN THEO DÕI NHỮNG LƯU Ý NÀY KHI SỬ DỤNG BỒN TẮM

CHĂM SÓC VÀ LÀM SẠCH

• Hầu hết các chất bẩn sẽ rửa sạch bằng xà phòng nhẹ và nước ấm.
• Đối với những vết cứng, hãy sử dụng xà phòng rửa bát dạng lỏng hoặc thuốc tẩy không chứa clo.
• Không sử dụng vật liệu mài mòn như len thép hoặc miếng cọ rửa để làm Sạch bề mặt acrylic.
• Luôn luôn kiểm tra dung môi làm sạch trên một khu vực nhỏ trước khi sử dụng nó trên bề mặt.
• Không để chất tẩy rửa ngấm trên bề mặt acrylic.
• Rửa kỹ bằng nước ngay lập tức và lau khô bằng vải như vậy.

IMPORTANT SAFETY RULES

ATTENTION! ALWAYS FOLLOW THESE NOTES WHEN  USING THE  BATHTUB

Warning: Bathtub must be installed and used as described in this manual.

Warning: Use care when entering or exiting the bath.

Warning: Do not allow children or people with medical conditions to use the tub without adult supervision.

Warning: People taking any medication or having an adverse medical history must consult their doctor before using. Use the bath to 

avoid hyperthermia and possible drowning.

Warning: Water temperatures above 100ºF can cause hyperthermia and/or other health problems. Check water temperature and 

tailor it to your personal comfort.

Warning: Never use the bath while intoxicated, after a meal or any alcoholic beverage. Consumption of beverages with. Alcohol 

before or during bathing will cause drowsiness and may lead to hyperthermia, loss of consciousness or even drowning.

Warning: If you are pregnant or you feel that you may be pregnant, consult your doctor before use.

Warning: Never use any electrical appliances such as hair dryers, lights, phones, TVs, radios or others. within 5 feet around the tub.

Warning: Do not overfill the tub before entering the tub. Getting into the tub when it's full will cause spills and slips

Cảnh báo: Phải lắp đặt và sử dụng bồn tắm như mô tả trong sách hướng dẫn này.

Cảnh báo: Cẩn thận khi vào hoặc ra khỏi bồn tắm.

Cảnh báo: Không cho phép trẻ em hoặc những người có bệnh lý sử dụng bồn tắm mà không có sự giám sát của người lớn.

Cảnh báo: Những người đang dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc có tiền sử bệnh lý bất lợi phải hỏi ý kiến   bác sĩ trước khi sử dụng. Sử 

dụng bồn tắm để tránh bị tăng thân nhiệt và có thể bị chết đuối.

Cảnh báo: Nhiệt độ nước trên 100ºF có thể gây tăng thân nhiệt và / hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Kiểm tra nhiệt độ nước và điều chỉnh 

nó cho phù hợp với cá nhân của bạn.

Cảnh báo: Không bao giờ sử dụng bồn tắm khi đang say, sau bữa ăn hoặc bất kỳ đồ uống có cồn nào. Tiêu thụ đồ uống với. Rượu trước 

hoặc trong khi tắm sẽ gây buồn ngủ và có thể dẫn đến tăng thân nhiệt, bất tỉnh hoặc thậm chí chết đuối.

Cảnh báo: Nếu bạn đang mang thai hoặc bạn cảm thấy rằng bạn có thể có thai, hãy tham khảo ý kiến   bác sĩ trước khi sử dụng.

Cảnh báo: Không bao giờ sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào như máy sấy tóc, đèn chiếu sáng, điện thoại, TV, radio hoặc các thiết bị khác. 

trong vòng 5 feet xung quanh bồn tắm.

CARE AND CLEANING

• Most dirt will wash off with mild soap and warm water.
• For hard stains, use liquid dish soap or chlorine-free bleach.
• Do not use abrasive materials such as steel wool or scouring pads to clean acrylic surfaces.
• Always test the cleaning solvent on a small area before using it on a surface.
• Do not allow cleaning agents to soak on acrylic surfaces.
• Rinse thoroughly with water immediately and dry with such cloth.
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• Sử dụng hợp chất đánh bóng dạng lỏng như Gel-Gloss Kitchen và Bath Polish (TM) để giữ độ sáng bóng ban đầu 
  của bề mặt acrylic.
• Các vết xước nhẹ có thể được loại bỏ bằng hợp chất đánh bóng ô tô.
• Đối với các vết xước sâu hơn, sử dụng giấy nhám ướt (1500 grit hoặc cao hơn). Luôn thêm nước khi chà nhám 
  và chà nhám nhẹ cho khu vực rộng hơn so với vết xước trong một mặt trăng tròn để loại bỏ các vết xước. Lặp lại 
  lần nữa vết xước sẽ được loại bỏ. Sử dụng như vậy vải và nhỏ lượng hợp chất đánh bóng để phục hồi độ sáng 
  bóng. Lặp lại khi cần thiết cho đến khi độ bóng bề mặt được phục hồi.

KHÔNG SỬ DỤNG: Các chất tẩy rửa có tính ăn mòn như: axit, amoniac, thuốc tẩy và các dung dịch 
tương tự. Sử dụng các giải pháp như vậy có thể gây ra ăn mòn, hỏng bề mặt hoàn thiện, làm mờ bề mặt.
KHÔNG SỬ DỤNG: Bọt biển hoặc vải mài mòn. Không bao giờ sử dụng len hoặc bàn chải có dây thép sẽ làm 
xước bề mặt vĩnh viễn.

Giữ lại các hướng dẫn cài đặt này để tham khảo trong tương lai!

CẢM ƠN BẠN ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM

mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới trung tâm chăm sóc khách hàng của mowoen

Số điện thoại chăm sóc khách hàng 24/7 trong tuần
vn

SỬA CHỮA BẢO TRÌ
REPAIR MAINTENANCE

• Use liquid polishing compound like Gel-Gloss Kitchen and Bath Polish (TM) to keep the original shine
  of the acrylic surface.
• Light scratches can be removed with an automotive polishing compound.
• For deeper scratches, use wet sandpaper (1500 grit or higher). Always add water when sanding
  and lightly sand an area larger than a scratch in a full moon to remove scratches. Repeat
  Again the scratch will be removed. Use the same cloth and small amount of polishing compound to restore the shine
  shadow. Repeat as needed until surface gloss is restored

IMPORTANT _ QUAN TRỌNG
DO NOT USE:  Abrasive cleaning agents such as: acids, ammonia, bleach and solutions
similar. Using such solutions can cause corrosion, damage to the finish, and dulling of the surface.
DO NOT USE:  Abrasive sponges or cloths. Never use wool or wire brushes
will scratch the surface permanently.

  Keep these installation instructions for future reference!

THANK YOU FOR USING THE PRODUCT

For more information, please contact mowoen customer service

Phone number 24/7 customer care during the week
vn
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