
Sự cố về sử dụng nước 

 

 

《Tất cả các vòi nước đều không ra》 

Van khóa nước có mở hay không？ 

Nếu là khu nhà ở tập thể thì nằm ở trong không gian ống nước cạnh lối vào, nếu ở nhà riêng 

hoặc căn hộ thì sẽ nằm trên mặt đất trong khuôn viên nhà ở. 

Hãy mở van ở bên cạnh đồng hồ nước. 

※Trong trường hợp nước không ra ở 1 vị trí riêng biệt như là nước ở nhà vệ sinh không ra, 

nước ở bếp không ra, hãy mở van khóa nước ở mỗi nơi. 

 

 

《Không ra nước nóng》 

Đã liên lạc để mở khóa gas hay chưa？ 

Nếu không có sự có mặt của người đăng kí sẽ không thể mở khóa gas vậy nên nhất định 

phải ở nhà vào ngày giờ mà người phụ trách của cửa hàng dịch vụ gas đến. Khi đó hãy ghi 

nhớ cách sử dụng chính xác các thiết bị gas. 

 

 

《Nước nóng ở phòng tắm và bồn rửa mặt không ra》 

Đã đẩy cầu giao lên hay chưa？biểu tượng đồng hồ gas có dừng hay không？ 

Kiểm tra cầu giao, kiểm tra cầu giao chính xem đã được đẩy lên hay chưa. Nếu như có vẻ 

chưa được đẩy lên thi hãy đẩy cầu giao lên và hãy sử dụng điện. 

Kiểm tra đồng hồ gas, khi đèn biểu thị mà nhấp nháy thì có nghĩa là gas đã dừng. Hãy thử 

khởi động lại như thao tác dưới đây. 

(1) Đóng nắp gas ở bên cạnh các thiết bị gas. 

(2) Tháo nắp của nút cài đặt lại, nhấn thật chắc nút cài đặt lại, sau đó thả tay ra ngay. Nút 

sẽ quay lại như ban đầu, đèn màu đỏ sẽ tiếp tục nhấp nháy. 

(3) Đợi khoảng 3 phút, kiểm tra xem gas có rò rỉ hay không. 

(4) Sau khi 3 phút trôi qua, kiểm tra đồng hồ gas một lần nữa. Nếu như nhấp nháy ở đèn đỏ 

biến mất, có thể sử dụng gas bình thường. 

※Sau khi 3 phút trôi qua, đèn đỏ vẫn còn tình trạng nhấp nháy, trong trường hợp quên không 

dừng thiết bị gas hoặc đóng nắp gas, có thể là do gas bị rỏ rỉ nên hãy liên lạc đến tổng đài. 

 

 

 



《Phòng ngừa tắc ống thoát nước 》 

●Ở bồn rửa mặt 

Có hiệu quả nếu như gắn lưới ngăn rác ở cửa thoát nước. 

Khi mà dòng chảy ống nước có vẻ kém đi hãy vệ sinh bằng chất tẩy rửa bột tán và xả đi. 

 

●Phòng tắm bao gồm cả nhà vệ sinh 

Thường xuyên vệ sinh khớp nối của đường ống dẫn nước dưới bổn rửa mặt 

（Tiêu chuẩn・・thông thường 1 tháng 1 lần, với người có mái tóc dài thi 2 tuần 1 lần） 

 

●Nhà vệ sinh 

Nhất định không được xả nước nếu như thấy có vật lạ. Không được xả bất kì thứ gì khác 

ngoài giấy vệ sinh. (nhất định không được sử dụng giấy ăn) nếu bồn cầu bị tắc hãy sử dụng 

gậy thông tắc bồn cầu. 

 

 

《Tắc cống thoát nước》 

Phần lớn các trường hợp có thể cải thiện bằng việc vệ sinh. 

 

●Bồn rửa mặt 

Trong trường hợp nước chảy một chút, có thể sửa chữa bằng cách mua chất tẩy rửa ống. 

Phần lớn nguyên nhân là tóc, bánh xà phòng, sự tích lũy của ghét・dầu mỡ từ người bị tắc 

trong ống thoát nước gây ra nên có thể giải quyết bằng cách sử dụng tất tẩy rửa để làm tan. 

Vệ sinh đinh kì, lấy bỏ chất nhớt vừa phòng chống được mùi hôi vừa phòng được việc tắc 

ống nước. 

Bộ phận chữ U có thể dễ dàng tháo ra và vệ sinh bên trong bằng bàn chải. 

 

●Bếp 

Trong trường hợp nước chảy một chút, có thể sửa chữa bằng cách mua chất tẩy rửa ống 

nước. 

Nước thải ở bếp có thể phân giải được nên có thể làm sạch bằng bằng cách ngâm nó trong 

chất tấy rửa có gốc clo. 

Phần lớn nguyên nhân là do dầu mỡ, thức ăn thừa tích tụ lại và bị đóng lại trong ống thoát 

nước gây ra nên có thể giải quyết bằng cách sử dụng chất tẩy rửa để làm tan. 

Vệ sinh định kì, lấy bỏ chất nhớt vừa phòng chống được mùi hôi vừa phòng được việc tắc 

ống nước. 

 



●Phòng tắm 

Trong trường hợp nước chảy một chút, có thể sửa chữa bằng cách mua chất tẩy rửa ống. 

Phần lớn nguyên nhân là tóc, bánh xà phòng, sự tích lũy của ghét・dầu mỡ từ người bị tắc 

trong ống thoát nước gây ra nên có thể giải quyết bằng cách sử dụng tất tẩy rửa để làm tan. 

Vệ sinh định kì, lấy bỏ chất nhớt vừa phòng chống được mùi hôi vừa phòng được việc tắc 

ống nước. 

Cống thoát nước có thể phân giải được hoặc nếu không phân giải được thì cũng có thể ngăn 

ngừa tắc nghẽn bằng cách lấy tóc ra hàng ngày và sử dụng các chất tẩy rửa đường ống 

thường xuyên. 

 

 

《Nước ở bồn cầu chảy không ngừng・không xả được》 

●Trường hợp chảy không ngừng 

 (1)Nước tẩy rửa bồn cầu có bị tắc ở van thoát nước hay không？ 

Trường hợp bị tắc thì hãy nhặt vứt đi. 

 (2)Xích có bị đan vào nhau hay không？ Gỡ xích ra. 

※Hãy đóng van khóa nước khi thực hiện sửa chữa. 

 

●Trường hợp không xả được nước 

 (1)Van khóa nước có đóng hay không？ 

Hãy mở bằng cách xoay sang trái. 

 

 


