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ปุมกด

ทาซิลิโคนดานหลังแทนรองหมอน
ที่ประเก็นและนอตเพื่อปองกันความชื้น
ที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นสวนอุปกรณ
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ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

ซิลิโคน 100% อางอาบน้ำอะครีลิค
แบบตั้งลอย

100% Silicone Sealant

PLAIN BATH
FREESTANDING

Left Pillow

Right Pillow

Grip Rails

Button

Press a button and proper adjust the level of pillow.

Drain Pipe 
Ø50 mm

Apply silicone sealant to the
gasket and nut on the back
of the bath for water proof.

Install grip rails.

Bolt

Nut

Gasket

Hexagon Screw

• Position a protective covering or similar material 
 in the bottom of the unit. Be careful not to scratch
 the bath surface.
• Provide adequate floor support.
• Refer to the Roughing-in Guide for specific
 floor-loading requirements.
• Check the rough-in and room dimensions to provide
 adequate available space for the bath unit.
• Make sure the subfloor is level.
• Provide drain access from below.
• Observe all local building and plumbing codes.
Read the entire installation instructions included with
fixture before beginning the installation.
If installing a rim-mount faucet, make sure there is no
interference with drain overflow before drilling any holes.

• Check the flooring under the bath, and make 
 repairs as needed. Make sure the subfloor is level.

สิ่งจำเปนสำหรับพื้นที่รองรับอางอาบนํ้า
• ตรวจสอบพื้นสำเร็จที่รองรับอางอาบนํ้า ตองปรับ
 พื้นสำเร็จใหไดระดับ ใหแนใจวา พื้นสำเร็จที่รองรับ
 อางอาบนํ้า
 ไดระดับ

CAUTION: Risk of personal injury.
This bath is extremely heavy. Carefully moving 
this bath.

• Do not use abrasive cleansers on any surfaces, as 
 they will scratch and dull the surface. Wipe out the 
 bath after each use to prevent a build-up of scum.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use 
 an abrasive material such as a brush or scouring
 pad to clean surfaces.

Care and Cleaning for Pillow
The bracket can not be turned forcefully or be used 
as grip rail. The maximum load of the bracket is 10 kg.
• Water over 60 or soda acid solution may cause 
 damage to the surface of the PU elastomer.
• Clean the surface with soft and wet sponge or cloth. 
 Do not use abrasive cleaning materials like brush 
 and scouring pad.

3 Install the feet mounting clip on the floor.21 Adjust feet height. 

6 Attach elastomer pillow is about 2 mm longer than 
the bracket in everyside.

5 Install the pillow. 
Note: Be aware of the left and right pillows for 
the double bath.

CARE AND CLEANING
CAUTION: Risk of property damage.

Ensure a watertight seal on the bath drain.

Install the faucet valving according to the faucet
manufacturer's instructions. Do not install the faucet
trim until instructed. Open the hot and cold water
supplies, and check the supply connections for
leakage.
Run water into the bath, and check the drain
connections for leakage.

COMPLETE INSTALLATION

Important Information

Site Requirement

Define the feet mounting clip position on the floor.

Up stand bathtub, slide feet to the bath fixed position,
locate centerlines as shown (according to the line
on the ground, line on the bathtub rim by square).

Remove the bathtub; fasten the feet clip to the floor 
by using the screws attached in the package.
Every clip fastened by 2 screws in the diagonal.
Adjust the nut on the feet, making the nut lower 
2-3 mm than the clip.

4 Carefully lift the bath into position so the bath drain
is over the drain pipe. Slide the bathtub to the feet
mounting clip.  

If the bath loosely connected to the clip,
remove the bath and adjust the nut to fasten 
the bath to the clip.

Ensure the adequate space for the bath sliding
from the feet. Check and insure the clip direction 
to making the bath slide in and out in the same way.

Screw Out

Adjust the four feet to 48 mm lower than the apron
and keep the feet in the same plane.

ใหมั่นใจวา ทอน้ำทิ้งไมเกิดการรั่วซึม

ติดตั้งวาลวกอกน้ำตามคำแนะนำการติดตั้งของผูผลิต
หามติดตั้งฝาครอบวาลวกอกน้ำจนกระทั่งติดตั้ง
อางอาบน้ำเสร็จ ทดลองเปดวาลวน้ำรอนและน้ำเย็น 
เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม

เปดน้ำลงอางอาบน้ำ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทอน้ำทิ้ง

• หามใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนเพราะ
 อาจเปนสาเหตุใหพื้นผิวเกิดรอยดาง ใหเช็ดทำความ
 สะอาดอางอาบนํ้าทุกครั้งหลังจากการใชงาน 
 เพื่อปองกันคราบสบู
• ใชฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ หรือผานุมทำความสะอาด 
 หามใชวัสดุขัดผิว เชน แปรงขัด หรือสก็อตไบรท 
การดูแลรักษาและทำความสะอาดหมอนรอง
ที่รองหมอนไมสามารถดึงกลับไป-มาได ที่รองหมอน
รองรับนํ้าหนักไดมากที่สุด 10 กิโลกรัม
• อุณหภูมินํ้ามากกวา 60 องศาเซลเซียส หรือสารละลาย
 กรดโซดาอาจทำใหพ้ืนผิวหมอนรองศีรษะเกิดความเสียหาย
• ทำความสะอาดพื้นผิวดวยฟองนํ้านุมหรือผานุมซับนํ้า 
 หามใชวัสดุหยาบทำความสะอาด เชน แปรงและสก็อตไบรท

ขอควรระวัง: ความเสี่ยงซึ่งอาจทำใหทรัพยสิน
เสียหาย

Verify the feet height, 
making the feet lower
5 mm than the apron.

ตรวจสอบความสูงขาตั้งอาง
ใหต่ำกวาแผงครอบอาง 5 มม.

Position of the 
Feet and Clips 

คลายสกรูออก

ยกอางอาบนํ้าหงายขึ้น และเลื่อนขาเขาไปในตำแหนง
ที่ตองการติดตั้งตามเสนกึ่งกลางของอาง ดังภาพ
(ขีดเสนกึ่งกลางบนพื้นโดยใชไมฉาก)

ใหมั่นใจวา มีพื้นที่เผื่อสำหรับการเลื่อนขาตั้ง เขา-ออก 
เพื่อติดตั้งเขาไปยังตำแหนงตัวล็อคยึดขาตั้งอาง

ปรับความสูงขาตั้งทั้งสี่ขาใหต่ำกวาแผงครอบอาง
48 มม. รักษาระดับขาตั้งใหมีความสูงเทาๆ กัน

กำหนดตำแหนงตัวล็อคยึดขาตั้งอางบนพื้น ติดตั้งตัวล็อคยึดขาตั้งอางบนพื้น

คอยๆ ยกผางอาบนํ้าวางลงบนตำแหนง โดยขณะที่
ทอนํ้าทิ้งอางอาบน้ำสวมครอบกับทอนํ้าทิ้ง จากนั้น
เลื่อนขาตั้งเขากับตัวล็อคยึดขาอาง

ปรับขาตั้ง

ตำแหนงของ
ขาตั้งอาง
และตัวล็อคยึด

• ปดหรือคลุมอางอาบนํ้า และใชผารองใตอาง 
 เพื่อไมใหพื้นผิวอางอาบนํ้าเกิดรอยขูดขีด 
• พื้นรองรับตองมีความมั่นคงแข็งแรงในการรองรับ
 น้ำหนักอางอาบน้ำ โดยอางอิงขอมูลน้ำหนักที่เหมาะสม
 จากเอกสารระยะการติดตั้ง
• ตรวจสอบระยะการติดตั้งกับพื้นที่ของหองน้ำใหเหมาะสม
 สำหรับอางอาบน้ำของทาน
• ใหมั่นใจวา พื้นที่สำหรับติดตั้งไดรับระดับ
• เตรียมทางระบายน้ำดานใตของอางอาบน้ำ
• ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร

โปรดอานวิธีการติดตั้งที่แนบมากับผลิตภัณฑ
กอนเริ่มการติดตั้ง
หากเปนการติดตั้งกอกที่ขอบอางอาบน้ำ ใหมั่นใจวา
ไมมีสิ่งใดติดขัดหรือขวางทางสะดืออางและทอน้ำลน
กอนการเจาะรูยึดเพื่อติดตั้งกอกน้ำ 

อางอาบน้ำมีน้ำหนักมาก ควรเคลื่อนยายดวยความ
ระมัดระวัง

ทอนํ้าทิ้ง

ขอควรระวัง: ความเสี่ยงซึ่งอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ 
ขอมูลสำคัญ

ติดตั้งหมอน
ขอสังเกต: ตรวจสอบหมอนระหวางดานซายและ
ดานขวาสำหรับอางอาบน้ำที่มีหมอน 2 ชิ้น

ติดหมอนรองใหระยะเกินแทนรองหมอนดานละ 2 มม. 
ทุกดาน

เลื่อนอางอาบน้ำออกจากตำแหนง
สวมพุกและขันสกรูยึดตัวล็อคขาตั้งอางทั้ง 2 ดาน
ปรับระดับนอตขาตั้งใหต่ำกวา 2-3 มม. 
จากตัวล็อคยึดขาตั้งอาง

การติดตั้งใหสมบูรณ

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

หากอางอาบนํ้ายึดไมแนน, ใหยกอางอาบนํ้าออก
เพื่อปรับระยะนอตขาตั้งใหแนนขึ้น




