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97822T-9

อาเลโอขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง
ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ข้อสังเกต:
1. แรงดันท่อน้ำดีต่ำที่สุดคือ 0.05 เมกะปาสคาล (0.5 บาร์)
2. แรงดันสถิตที่แนะนำคือ 0.3 เมกะปาสคาล (3 บาร์) สำหรับ
    ทั้งท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็น
3. หากท่อน้ำดีมีแรงดันสูงเกินกว่า 0.5 เมกะปาสคาล (5บาร์) 
    ให้ติดตั้งตัวลดแรงดันน้ำ
4. อุณหภูมิของน้ำร้อนขั้นต่ำอยู่ที่ 50ºC และสูงสุดไม่เกิน 80ºC
5. อุณหภูมิของน้ำร้อนที่แนะนำคือ 65ºC (เพื่อประหยัดพลังงาน)

6. ควรกำหนดอุณหภูมิน้ำผสมอยู่ระหว่าง 20ºC ถึง 49ºC
7. ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 37ºC จากโรงงาน
8. อุณหภูมิของน้ำผสมสูงสุดไม่เกิน 49ºC
9. อุณหภูมิสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับหัวฝักบัวอยู่ที่ไม่เกิน 60°C                 
    ควรเก็บหัวฝักบัวให้ห่างจากเครื่องทำความร้อนซึ่งอาจทำให้
    ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

ข้อแนะนําการใช้งาน
สามารถปรับอณุหภมิูของน้ําโดยคอ่ยๆหมนุท่ีมือบดิควบคมุอณุหภมิู (มือบดิด้านขวามือ) เพื่อความปลอดภยัจะมีตวัควบคมุซึ่งจํากดั
อณุหภมิูไว้ที่ 37ºC หากต้องการอณุหภมิูท่ีสงูกวา่ ให้กดปุ่มบนมือบดิและหมนุมือบดิปรับอณุหภมิูทวนเข็มนาฬิกา 

หมนุมือบดิด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกาเพื�อใช้งานหวัฝักบวัสายออ่น และทวนเข็มนาฬิกาเพื�อใช้งานหวัฝักบวัก้านแข็ง

์ฑณัภติลผนาฐรตาม

ผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ดตั �งิตรากะยะร

พื �น

ระ
ดับ

คว
าม

สูง
ที่ แน

ะน
ำ

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

**ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภณัฑ์

หมายเหตุ: ระบ ุSP เพิ่มในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสั่งซื้อผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

อุปกรณประกอบและอะไหล อาเลโอ
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ข้อแนะนําการตดิตั �ง

ร้อน

เย็น เย็น

ร้อน

การตดิตั้งก๊อกน้ํา
เมื่อจะทําการติดตั้งก๊อกน้ํา ผู้ติดตั้งจะต้องเตรียมเกลียวท่อนํ้าดีตวัเมียขนาด G1/2˝ โดยมีระยะห่างจากจดุศนูย์กลางทั้งสองฝ่ังห่างกนั 
150 มม. และให้ได้ระดบั เกลยีวจะต้องไมบ่ดิหรือโค้งงอและไมยื่น่ออกจากผนงั โดยให้ทอ่น้าํร้อนอยูด้่านซ้ายมือ เปิดวาล์วนํ้าทําความสะอาด 
ทอ่น้ําดีเพื่อขจดัเศษสิ่งสกปรกตา่งๆ

ใช้เทปพนัเกลียวพนัท่ีเกลียวข้อเย้ือง (1) ติดตั �งข้อเยื �องทั้งสองช้ินเข้ากบัท่อน้ําร้อนและนํ้าเย็น ปรับข้อเยื้องให้มีระยะจากจดุศนูย์กลาง 
ทั้งสองฝั่งห่�างกนั 150 มม. และให้ได้ระดบั โดยให้ข้อเยื้องย่ืนออกจากผนงั 33-43 มม. 

ใสต่วักรอง (2) เข้าในข้อเยื �อง (1) ทาซลิโิคนบริเวณด้านหลงัของฝาครอบ (3) จากนั �นสวมฝาครอบเข้ากบันอตทางนํ �าเข้า (4) ขนันอตทางนํ �าเข้า 
ให้แนน่เข้ากบัข้อเยื �องด้วยประแจแบบสายรัด กดฝาครอบให้แนน่เข้ากบัผนงั เช็ดทําความสะอาดซลิโิคนสว่นเกินออก

การติดตั้งหัวฝักบัวก้านแข็ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือบิดอยู่ใน
ตําแหนง่การใช้งานหวัฝักบวัก้านแข็ง 
(25) เปิดทั �งนํ �าร้อนและนํ �าเย็นเพื�อ
ขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆก่อนทําการ
ตดิตั �งหวัฝักบวั
ก่อนเริ�มการตดิตั �ง นําตวัลดแรงดนันํ �า 
(26) ใสเ่ข้าในหวัฝักบวั หากต้องการ 
นําแหวนรอง (27) ออกจากหวัฝักบวั
และนําตวัลดแรงดนันํ �าใส่เข้าดงัรูป
แสดง ใสแ่หวนรองกลบัเข้าในหวัฝักบวั
ใช้ประแจแบบสายรัดขนัหวัฝักบวัก้าน
แข็งเข้ากบัทางนํ �าออกของชดุทอ่ (28)

การติดตั้งหัวฝักบัวสายอ่อน
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มือบดิอยูใ่นตําแหนง่ 
การใช้งานหวัฝักบวัสายอ่อน (19) เปิด 
นํ �าร้อนและนํ �าเยน็เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรก 
ตา่งๆก่อนทําการตดิตั �งหวัฝักบวัสายออ่น

นําตวัลดแรงดนันํ �า (20) ใสเ่ข้าในหวัฝักบวั 
หากต้องการ นําแหวนกรอง (21) ใสเ่ข้า 
ในสายนํ �าดี (22) แล้วประกอบสายนํ �าดี 
เข้ากบัข้อตอ่ก๊อกนํ �า (23) จากนั �นประกอบ 
หวัฝักบวัเข้ากบัสายนํ �าดี ขนัข้อตอ่ทกุจดุ 
ให้แน่น นําหัวฝักบัวแขวนบนขอแขวน 
หวัฝักบวั (24)

วธีิการตดิตั้งก้านฝักบวั

ปรับชดุก้านฝักบวั (14) เพื่อกําหนดจดุที่จะติดตั้งฐานรองก้านฝักบวั (6) สวมข้อตอ่ทอ่ตรง (9) 
เข้ากบัฐานรองก้านฝักบวั (6) (ข้อสังเกต: ให้สญัลกัษณ์ลกูศรทีป่รากฏอยูบ่นฐานชีข้ึน้ด้านบน)  
และขนัให้แนน่ด้วยสกรู (10) สวมอีกด้านของข้อตอ่ทอ่ตรงเข้ากบัข้อตอ่ชดุก้านฝักบวั (11)  

สวมแหวนรอง (15) เข้ากบัทางน้าํออก (16) จากนัน้ประกอบชดุก้านฝักบวั (14) เข้ากบัทางนํ้าออก 
จดัให้ชดุก้านฝักบวัตั้งตรงและขนานกบัผนงั ทําสญัลกัษณ์ตําแหน่งท่ีต้องการเจาะรูเพ่ือติดตั้ง 
ฐานรองก้านฝักบวั แล้วแยกชดุก้านฝักบวักบัข้อตอ่ทอ่ตรงออกจากกนั  (ข้อสังเกต: ระวงัสกรู 
สญูหาย)

เจาะรูตามตําแหนง่ทีทํ่าเครือ่งหมายเอาไว้ โดยอ้างอิงขนาดรูจากเส้นผา่นศนูย์กลางของพกุ (5) 
และตําแหนง่ของฐานรองก้านฝักบวั สวมพกุเข้ากบัรูจากนัน้ขนัฐานรองก้านฝักบวัให้แนน่เข้ากบั
ผนงัด้วยสกรู (7) (ข้อสังเกต:ให้สญัลกัษณ์ลกูศรที่ปรากฏอยูบ่นฐานชี้ขึ้นด้านบน)

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ สวมแหวนรอง (15) ในทางน้าํออกเรียบร้อยแล้ว จากนัน้สวมข้อตอ่ทอ่ตรง
(9) และฝาครอบ (8) เข้ากบัข้อตอ่ชดุก้านฝักบวั ประกอบชดุก้านฝักบวัเข้ากบัก๊อกนํ้า ให้แนใ่จ
วา่ชดุก้านฝักบวัติดตั้งขนานกบัผนงัจงึยดึข้อตอ่ท่อตรงให้แน่นเข้ากบัข้อตอ่ชดุก้านฝักบวัด้วย
สกรู (10) โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (18) แล้วขนัฝาครอบให้แน่นเข้ากบัผนงั ขนัสกรูยดึชดุก้าน 
ฝักบวัให้แนน่ด้วยประแจหกเหลี่ยม (17)

นําปลอกออกจากชดุทอ่ (12) ประกอบชดุทอ่กลบัเข้ากบัชดุราวเลื�อน ขนันอตของชดุราวเลื�อน
(13) ด้วยประแจแบบสายรัดหรือใช้ผ้านุม่รองระหวา่งผลติภณัฑ์กบัประแจทั�วไป ให้แนใ่จวา่
ทางนํ �าออกของชดุก้านฝักบวัหนัออกจากกําแพง

ทดสอบการตดิตั �ง การดแูลรักษาและทาํความสะอาด
สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วย 
ผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, 
ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า ซึ�งอาจจะเกิดความเสยีหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์ได้จงึไม ่
แนะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด
ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิกดักร่อน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันข้อต่อแน่น
ทุกตำแหน่งและมือบิดก้านโยกอยู่ใน
ตำแหน่งปิด เปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบ
การรั่วซึม ซ่อมแซมหากจำเป็น

การซ่อมบาํรุงและดแูลรักษา

การตรวจสอบและการตั้งอุณหภูมิ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แหล่งจ่ายน้ำสามารถทำอุณหภูมิได้จนถึงจุดสูงสุด โดยเปิดน้ำให้ไหล 
อย่างต่อเนื่อง เมื่อก้านชี้ระบุตำแหน่งที่ 37º อุณหภูมิของน้ำที่ไหลออกจากก๊อกน้ำควรอยู่ 
ในช่วง 36~38º ตรวจสอบโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์หากอุณหภูมิไม่ตรงตามกำหนดให้ผู้ติดตั้ง 
ทำการตั้งค่าใหม่ สามารถทำได้ดังนี้ : 

ถอดปุ่มปิด ขันสกรูออกด้วยไขควง และถอดชุดมือบิดออก 

เปิดน้ำเย็น จากน้ันค่อยๆหมุนก้านวาล์วปรับอุณหภูมิ (ให้หมุนไปทิศทางเดิมเสมอ) จนกระท่ัง 
น้ำมีอุณหภูมิท่ี 37ºC หากน้ำร้อนเกิน 38ºCให้หมุนก้านวาล์วปรับอุณหภูมิกลับไปยังตำแหน่ง 
น้ำเย็นและตั้งค่าใหม่ เมื่ออุณหภูมิคงที่ดีแล้วให้ประกอบชุดมือบิดกลับเข้ากับก๊อกน้ำโดย
ไม่หมุนชุดก้านวาล์ว ให้แน่ใจว่า จุดอ้างอิงอุณหภูมิตรงกับหมายเลข 37 บนมือบิดจึงขันสกรู 
ให้แน่น และใส่ปุ่มปิดกลับเข้าตำแหน่งเดิมดังภาพแสดง

หมายเลข 37

ร่อง
ก้าน
วาล์ว
แหวนเฟือง

สลักเกลียว
จุดอ้างอิงอุณหภูมิ

มือบิด

สกรู
ปุ่ มปิด

น้ํากระด้างอาจทําให้ตวักรองของชดุวาล์วปรับอณุหภมิูเกิดการอดุตนัและทําให้นํ้าไหลได้ช้าลง โปรดทําความสะอาดตามขั้นตอนดงันี �: 
ปิดวาล์วน้ําและถอดชดุมือบดิปรับอตัราไหลของนํ้าออก จากนั้นถอดชดุกระบอกวาล์วออก เน่ืองจากชิ้นสว่นตา่งๆ อาจเสียหายได้งา่ย 
โปรดดําเนินการด้วยความระมดัระวงั

การทำความสะอาดวาล์วปรับอุณหภูมิ

ตวักรอง (2) ของก๊อกนํ้าอาจเกิดการอดุตนั ทําให้น้ําไหลได้ช้าลง หากเกิดอาการดงักลา่ว 
ให้ถอดตวัเรือนก๊อกนํ �าออกจากข้อเยื �อง (1) และนําตวักรองในข้อเยื �องออก ทําความสะอาด 
ตวักรองด้วยน้ําส้มสายชแูละประกอบทกุชิ้นสว่นกลบัเข้าตําแหนง่เดมิตามภาพแสดง

การทำความสะอาดตัวกรอง

จุดอ้างอิงอุณหภูมิ
หมายเลข 37

ให้แนใ่จวา่ จดุอ้างอิงอณุหภมิูอยูต่รงกบั
หมายเลข 37 ก่อนเริ�มดําเนินการ
ถอดปุ่ มปิดออก ใช้ไขควงขนัสกรูออก 
จากนั �นนําชดุมือบดิและแหวนเฟืองออก วาล์วปรับอุณหภูมิ นอต

ตัวควบคุมวาล์ว
รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3

ขนันอตและตวัควบคมุวาล์วออก นําวาล์วปรับ 
อณุหภมิูออกอยา่งระมดัระวงั และทําความ 
สะอาดด้วยนํ �าส้มสายชู

รูปที่ 4 รูปที่ 5 รูปที่ 6

ร่องบาก
เดือยหยุด

เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ประกอบชุดตัว
ควบคุมกลับเข้ากับวาล์วควบคุมอุณหภูมิ 
ขยับเดือยหยุดให้พอดีกับร่องบาก

ร่องบากก๊อกน้ำ เดือยหยุด

ประกอบชุดกระบอกวาล์วปรับอุณหภูมิ 
กลับเข้ากับก๊อกน้ำโดยให้เดือยหยุดพอดี
กับร่องบากบนก๊อกน ้ำ

ข้อสังเกต : ระวังอย่าหมุนกระบอกวาล์วขณะ
ติดตั้งกลับเข้ากับตัวเรือน หากวาล์วถูกหมุน 
จะต้องทำการปรับตำแหน่งใหม่และตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่า รอยระบุตำแหน่งอยู่ตรงกับร่อง 
หรือต้ังค่าตามข้ันตอนการตรวจสอบและการ 
ตั้งอุณหภูมิ 

ร่อง

รอยระบุ
ตำแหน่ง

จุดอ้างอิงอุณหภูมิ
หมายเลข 37

ประกอบแหวนเฟืองและก้านชี้ (โดยไม่
หมุนก้านวาล์ว) โดยให้หมายเลข37ตรง 
กับจุดอ้างอิงอุณหภูมิ จากนั้นยึดมือบิด
ให้แน่นด้วยสกรูและปิดด้วยปุ่มปิด
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