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ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. ควรใช้ฟิลเตอร์กรองนํ �าร่วมกบัผลติภณัฑ์นี �
3. ตรวจสอบทอ่นํ �า หากมีการชํารุดแนะนําให้เปลี�ยนใหม่
4. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
5. ตรวจสอบการรั�วซมึตามข้อตอ่ทอ่นํ �า หากมีการรั�วซมึให้ทําการซอ่มแซม
6. แนะนําให้ใช้ผลติภณัฑ์ที�แรงดนันํ �า 1-5 บาร์
7. แรงดนันํ �าสงูสดุไมเ่กิน 8 บาร์
8. เกลียวข้อตอ่ปากก๊อกนํ �าขนาด G½" 

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

หมายเหต:ุ ระยะแนะนําการตดิตั �งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื �นที�ตดิตั �ง

ทอธอุปกรณประกอบและอะไหล ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ทอธ

กอนเริ่มการติดตั้ง

ระยะการติดตั้ง

74027X-4    กอกผสมอางลางหนาแบบติดผนัง 74027X-4    กอกผสมอางลางหนาแบบติดผนัง
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ยกมือจบั แล้วหมนุตามเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าร้อน และหมนุทวนเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าเยน็

การใชงานมือบิด

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
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สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสยีหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์
ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

วิธีการติดตั้งวาลว

กําหนดตําแหนง่ที�จะตดิตั �งวาล์ว (1) บนผนงั เจาะชอ่งให้มีขนาดเหมาะสม
และตดิตั �งวาล์วเข้ากบัชอ่งที�เจาะ ให้แนใ่จวา่ ฝาครอบวาล์ว (2) หนัไปทาง
ด้านหน้าและทางนํ �าเข้าที�มีสญัลกัษณ์ “C” อยูท่างด้านขวา

ขอสังเกต: ให้แนใ่จวา่ ตวัเรือนวาล์วขนานกบัพื �น

ใช้เทปพนัเกลยีวพนัสลกัเกลยีวของทางนํ �าเข้าทั �งสองด้าน จากนั �นตอ่เกลยีวใน
Rc1/2" ของทอ่นํ �าร้อนและทอ่นํ �าเยน็เข้ากบัทางนํ �าเข้าของวาล์ว โดยตอ่นํ �าเยน็
เข้ากบัทางนํ �าเข้าด้านขวา และตอ่ทอ่นํ �าร้อนเข้ากบัทางนํ �าเข้าอีกด้านหนึ�ง
พื �นผิวผนงัควรอยูร่ะหวา่งขีด MAX และ MIN บนฝาครอบ (2) และไมถ่อด
ฝาครอบออกจากตวัวาล์วในระหวา่งการตดิตั �ง

วิธีการติดตั้งมือจับและกอกนํ้า

ถอดฝาครอบออกหลงัจากปิดผนงัเรียบร้อยแล้ว ชอ่งที�เว้นไว้ที�ผนงัควรมีขนาด
ใกล้เคียงกบัขนาดฝาครอบวาล์ว (2)

เลื�อนฝาครอบ (3) เข้ากบัเกลยีวก๊อกนํ �า ตดัความยาวสว่นเกินของสลกัเกลยีว
หากจําเป็น เพื�อให้ฝาครอบขนานผนงัเมื�อขนัหวัก๊อกเข้ากบัทางนํ �าออก (4) 

ใช้เทปพนัเกลยีวพนัสลกัเกลยีว จากนั �นประกอบหวัก๊อกเข้ากบัทางนํ �าออก (4) 
โดยให้ปากก๊อกหนัลงด้านลา่ง

เลื�อนฝาครอบมือบดิ (5) เข้ากบักระบอกวาล์ว (6) โดยให้ขนานกบัผนงั
ขนัฝาครอบ (7) เข้ากบักระบอกวาล์ว (6)

ปรับก้านวาล์ว (8) ให้อยูตํ่าแหนง่ปิด แล้วคลายสกรู (9) บริเวณมือจบัด้วย
ประแจหกเหลี�ยมขนาด 2 มม. (11)

ตดิตั �งมือจบัเข้ากบัตวัเรือนวาล์ว ขนัสกรู (9) เพื�อยดึมือจบั (10) จากนั �นสวม
ปุ่ มปิด (12) เข้ากบัรูสกรู

วิธีการติดตั้งสะดืออาง

ถอดนอต (15) แหวนรองพลาสตกิ (14), ประเก็นยาง (13) และทอ่สะดืออา่ง 
(18) ออกจากสะดืออา่ง

จากนั �นใช้เทปพนัเกลยีวพนัรอบทอ่สะดืออา่งแล้วประกอบทอ่สะดืออา่งกลบัเข้าที

สวมสะดืออา่งเข้ากบัอา่งล้างหน้า สวมประเก็นยาง (ให้ด้านเรียวอยูข้่างบน) ตามด้วย
แหวนรองพลาสตกิ และนอต กลบัเข้ากบัสะดืออา่ง หมนุนอตให้แนน่

ขอสังเกต: หากจําเป็น ให้ทาซลิโิคนใต้หน้าแปลนสะดืออา่ง (16) แทนการใช้
แหวนรองยาง (17)

ห้ามเลื�อนตําแหนง่สะดืออา่ง หลงัจากขนันอตจนแนน่แล้ว เพราะอาจทําให้
ซลิโิคนแตก ให้เช็ดทําความสะอาดซลิโิคนสว่นเกินออก

วิธีเปลี่ยนแหวนรองและชุดลูกสูบ

หมนุทวนเขม็นาฬิกาเพื�อถอดตวัอดุสะดืออา่ง (20) ถอดแหวนรอง (21) ออก แล้วเปลี�ยน
แหวนรองใหม่

หมนุทวนเขม็นาฬิกาเพื�อถอดชดุลกูสบู (22) แล้วเปลี�ยนชดุลกูสบูใหม ่
จากนั �นตดิตั �งตวัอดุสะดืออา่งและแหวนรองกลบัตามเดมิ

รูปแสดงระบตํุาแหนง่ของปากก๊อกและมือจบัที�ถกูต้องเมื�อตดิตั �งเสร็จเรียบร้อย

เปิดทางนํ �าเข้าหลกัและสะดืออา่ง และตรวจสอบการรั�วซมึ ให้ทําการซอ่มแซม
หากจําเป็น

ถอดปากก๊อก (19) จากนั �นเปิดนํ �าร้อนและนํ �าเยน็ทิ �งไว้ซกัครู่ เพื�อชําระล้างสิ�ง
สกปรกออกจากก๊อกนํ �า

ชําระสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก (19) ปิดก๊อกนํ �า จากนั �นประกอบปากก๊อก (19)
กลบัเข้าที�เดมิ
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การดูแลรักษาและทําความสะอาด

ขอแนะนําการติดตั้ง ทดสอบการติดตั้ง


