ทอธ

อุปกรณประกอบและอะไหล
74027X-4

ทอธ

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

กอกผสมอางลางหนาแบบติดผนัง

74027X-4

กอกผสมอางลางหนาแบบติดผนัง

กอนเริ่มการติดตั้ง
ข้ อมูลในคูม่ ือนี �มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดที�มีอยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ที�มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
คูม่ ือนี �มีข้อมูลสําคัญ โปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์
ขอสังเกต:
1. เปิ ดวาล์วนํ �าทําความสะอาดท่อนํ �าดีเพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ
2. ควรใช้ ฟิลเตอร์ กรองนํ �าร่ วมกับผลิตภัณฑ์นี �
3. ตรวจสอบท่อนํ �า หากมีการชํารุ ดแนะนําให้ เปลี�ยนใหม่
4. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
5. ตรวจสอบการรั�วซึมตามข้ อต่อท่อนํ �า หากมีการรั�วซึมให้ ทําการซ่อมแซม
6. แนะนําให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที�แรงดันนํ �า 1-5 บาร์
7. แรงดันนํ �าสูงสุดไม่เกิน 8 บาร์
8. เกลียวข้ อต่อปากก๊ อกนํ �าขนาด G½"

1209313**
1309500**
1230846
1238399

การใชงานมือบิด
ยกมือจับ แล้ วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื�อเปิ ดนํ �าร้ อน และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื�อเปิ ดนํ �าเย็น

มาตรฐานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)

ระยะการติดตั้ง

1156964
1102890**

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

1212299**

132
91

1212300**

1102891
1102892

3006923**

RC1/2" นํ �าเย็น

ผนัง

Ø50

Ø21

ผนัง

100

1309501**
1142103**

1242467**

1189947

Ø69

225

Ø60

176

833438

162

13

3008523

172
Ø70

Ø70

27-60

Ø41

75
79

18°

RC1/2" นํ �าร้ อน
49-59

112

ปิ ด 188
เปิ ด 200

102
Ø32

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
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หมายเหตุ: ระยะแนะนําการติดตังสามารถปรั
�
บได้ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ งานและพื �นที�ตดิ ตัง�

4

1270489-TH2-B

1

ขอแนะนําการติดตั้ง

ทดสอบการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งวาลว
กําหนดตําแหน่งที�จะติดตังวาล์
� ว (1) บนผนัง เจาะช่องให้ มีขนาดเหมาะสม
และติดตังวาล์
� วเข้ ากับช่องที�เจาะ ให้ แน่ใจว่า ฝาครอบวาล์ว (2) หันไปทาง
ด้านหน้าและทางนํ �าเข้ าทีม� สี ญ
ั ลักษณ์ “C” อยูท่ างด้ านขวา

รูปแสดงระบุตําแหน่งของปากก๊ อกและมือจับที�ถกู ต้ องเมื�อติดตังเสร็
� จเรี ยบร้ อย
นํ �าเย็น

1

ขอสังเกต: ให้ แน่ใจว่า ตัวเรื อนวาล์วขนานกับพื �น
ใช้ เทปพันเกลียวพันสลักเกลียวของทางนํ �าเข้ าทังสองด้
�
าน จากนันต่
� อเกลียวใน
Rc1/2" ของท่อนํ �าร้ อนและท่อนํ �าเย็นเข้ ากับทางนํ �าเข้ าของวาล์ว โดยต่อนํ �าเย็น
เข้ ากับทางนํ �าเข้ าด้ านขวา และต่อท่อนํ �าร้ อนเข้ ากับทางนํ �าเข้ าอีกด้ านหนึง�
พื �นผิวผนังควรอยูร่ ะหว่างขีด MAX และ MIN บนฝาครอบ (2) และไม่ถอด
ฝาครอบออกจากตัววาล์วในระหว่างการติดตัง�
วิธีการติดตั้งมือจับและกอกนํ้า
ถอดฝาครอบออกหลังจากปิ ดผนังเรียบร้ อยแล้ ว ช่องทีเ� ว้ นไว้ ทผี� นังควรมีขนาด
ใกล้ เคียงกับขนาดฝาครอบวาล์ว (2)
เลือ� นฝาครอบ (3) เข้ ากับเกลียวก๊ อกนํ �า ตัดความยาวส่วนเกินของสลักเกลียว
หากจําเป็ น เพือ� ให้ ฝาครอบขนานผนังเมือ� ขันหัวก๊ อกเข้ ากับทางนํ �าออก (4)
ใช้ เทปพันเกลียวพันสลักเกลียว จากนันประกอบหั
�
วก๊ อกเข้ ากับทางนํ �าออก (4)
โดยให้ ปากก๊ อกหันลงด้ านล่าง
เลื�อนฝาครอบมือบิด (5) เข้ ากับกระบอกวาล์ว (6) โดยให้ ขนานกับผนัง
ขันฝาครอบ (7) เข้ ากับกระบอกวาล์ว (6)
ปรับก้ านวาล์ว (8) ให้ อยูต่ ําแหน่งปิ ด แล้ วคลายสกรู (9) บริ เวณมือจับด้ วย
ประแจหกเหลี�ยมขนาด 2 มม. (11)
ติดตังมื
� อจับเข้ ากับตัวเรื อนวาล์ว ขันสกรู (9) เพื�อยึดมือจับ (10) จากนันสวม
�
ปุ่ มปิ ด (12) เข้ ากับรูสกรู
วิธีการติดตั้งสะดืออาง
ถอดนอต (15) แหวนรองพลาสติก (14), ประเก็นยาง (13) และท่อสะดืออ่าง
(18) ออกจากสะดืออ่าง
จากนันใช้
� เทปพันเกลียวพันรอบท่อสะดืออ่างแล้วประกอบท่อสะดืออ่างกลับเข้าที
สวมสะดืออ่างเข้ากับอ่างล้างหน้า สวมประเก็นยาง (ให้ด้านเรียวอยูข่ ้างบน) ตามด้วย
แหวนรองพลาสติก และนอต กลับเข้ากับสะดืออ่าง หมุนนอตให้แน่น
ขอสังเกต: หากจําเป็ น ให้ ทาซิลโิ คนใต้ หน้ าแปลนสะดืออ่าง (16) แทนการใช้
แหวนรองยาง (17)
ห้ ามเลื�อนตําแหน่งสะดืออ่าง หลังจากขันนอตจนแน่นแล้ ว เพราะอาจทําให้
ซิลโิ คนแตก ให้ เช็ดทําความสะอาดซิลโิ คนส่วนเกินออก
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สลักเกลียว
2

สลักเกลียว

นํ �าร้ อน

เปิ ดทางนํ �าเข้ าหลักและสะดืออ่าง และตรวจสอบการรั�วซึม ให้ ทําการซ่อมแซม
หากจําเป็ น
ถอดปากก๊ อก (19) จากนันเปิ
� ดนํ �าร้ อนและนํ �าเย็นทิ �งไว้ ซกั ครู่ เพื�อชําระล้ างสิง�
สกปรกออกจากก๊ อกนํ �า
ชําระสิง� สกปรกออกจากปากก๊ อก (19) ปิ ดก๊ อกนํ �า จากนันประกอบปากก๊
�
อก (19)
กลับเข้ าทีเ� ดิม

วิธีเปลี่ยนแหวนรองและชุดลูกสูบ
หมุนทวนเข็มนาฬกิ าเพือ� ถอดตัวอุดสะดืออ่าง (20) ถอดแหวนรอง (21) ออก แล้วเปลีย� น
แหวนรองใหม่

ผนัง
6
8

19

20
21
22

หมุนทวนเข็มนาฬกิ าเพือ� ถอดชุดลูกสูบ (22) แล้ วเปลีย� นชุดลูกสูบใหม่
จากนันติ
� ดตังตั
� วอุดสะดืออ่างและแหวนรองกลับตามเดิม

5
4

ผนัง

7
10

3

สลักเกลียว

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

9
12

สําหรับทุกพื �นผิว: ทําความสะอาดด้ วยนํ �าสบูอ่ อ่ นๆ ล้ างทําความสะอาด และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
ส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดห้ องนํ �า เป็ นต้ น ซึง� อาจจะเกิดความเสียหายกับพื �นผิวผลิตภัณฑ์
ได้ จงึ ไม่แนะนําให้ ใช้ ในการทําความสะอาด
ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดั กร่อน

11

16
17

สะดืออ่าง
18

13
14
15
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