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ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี�ยวแบบก้านโยก
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี�ยวแบบก้านโยก
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ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยวแบบก้านโยก

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ดิบอืมนาง้ชใราก

์ฑณัภติลผนาฐรตาม

คอ่ยๆ ยกมือบดิก้านโยกขึ �น หมนุตามเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าร้อน และหมนุทวนเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าเยน็

ดตั �งิตรากะยะร

ณามะรปยดโา่คงดสแะยะรดานข*
.มม :ยว่นห*

ทอธ ทอธ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

     ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. หากเป็นไปได้ให้ติดตั �งก๊อกนํ �าก่อนติดตั �งอา่งล้างหน้า
3. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั�วซมึบนทอ่นํ �าประปา เปลี�ยนและซอ่มแซมหากจําเป็น
4. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
5. ปิดวาล์วนํ �าดีก่อนจะดําเนินการตดิตั �งผลติภณัฑ์

**ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภณัฑ์

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

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
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วธีิตดิตั �งก๊อกนํ �า
ประกอบสลกัเกลียว (2) เข้ากบัฐานก๊อก (3) สวมก้านยก (5)
เข้ากบัรูด้านหลงัของก๊อกนํ �า สวมแหวนรอง (4) เข้ากบัสายนํ �าดี (1)
และสลกัเกลียว จากนั �นจงึสวมแหวนรองเข้าไปในร่องฐานก๊อก

สวมก๊อกนํ �าเข้ากบัรูอา่งล้างหน้า จดัตําแหนง่ก๊อกนํ �า 
จากนั �นสวมแหวนรองรูปเกือกม้า (6, แหวนรองยางอยูด้่านบน) 
เข้ากบัสลกัเกลียวจากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า แล้วใช้อปุกรณ์ (8) 
ขนันอต (7) ให้แนน่เพื�อยดึก๊อกนํ �า

ประกอบสายนํ �าดีเข้ากบัทอ่นํ �าเข้า เมื�อหนัหน้าเข้าหาก๊อกนํ �า 
ให้ประกอบสายนํ �าดีด้านซ้ายเข้ากบัทอ่นํ �าร้อน 
และประกอบสายนํ �าดีด้านขวาที�มีป้าย “COLD” กํากบัเข้ากบัทอ่นํ �าเยน็

วธีิตดิตั �งสะดอือ่าง
ถอดตวัอดุสะดืออา่ง (12) หน้าแปลน (9) และแหวนรอง (10) 
ออกจากสะดืออา่ง (11) สวมสะดืออา่งจากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า
โดยให้รูก้านโยกสะดืออา่ง (15) หนัไปด้านหลงั ขนัหน้าแปลนและ
แหวนรองเข้ากบัสะดืออา่ง จากนั �นใช้มือขนันอตยดึสะดืออา่ง (14) 
ให้แนน่จากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า

ข้อสังเกต: หากจําเป็นให้ทาซลิโิคนที�ใต้หน้าแปลนสะดืออา่ง (9) 
แทนการใช้แหวนรอง (10)

สวมตวัอดุสะดืออา่ง (12) เข้ากบัสะดืออา่งโดยจดัตําแหนง่ให้รูของ
ตวัอดุสะดืออา่ง (13) ตรงกบัรูก้านโยกสะดืออา่ง

 

ถอดนอตยดึ (17) จากนั �นประกอบแหวนรองพลาสตกิ (18) และนอตยดึ
เข้ากบัก้านกระดก (19) สวมก้านกระดกเข้ากบัรูก้านโยกสะดืออา่งผา่นรู
ตวัอดุสะดืออา่ง จากนั �นขนันอตให้แนน่

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ก้านกระดก (19) ชี �ไปที�ด้านหลงัอา่งล้างหน้า 
จากนั �นขนันอตยดึสะดืออา่ง (14) ให้แนน่ด้วยประแจ

ข้อสังเกต: ห้ามเปลี�ยนตําแหนง่สะดืออา่งหลงัจากขนันอตจนแนน่แล้ว
   เพราะอาจทําให้ซลิโิคนแตก เช็ดทําความสะอาดซลิโิคน 
   สว่นเกินออก

ประกอบสกรู (20) เข้ากบัแกนข้อตอ่สะดืออา่ง (21) จากนั �นประกอบ
แกนข้อตอ่สะดืออา่งเข้ากบัก้านกระดก (19) ด้วยคลปิรูปตวั “V” (16)
สวมก้านยก (5) เข้ากบัรูแกนข้อตอ่สะดืออา่ง

กดก้านกระดกให้อยูใ่นตําแหนง่เปิด จากนั �นปรับก้านยกแล้วขนัสกรู (20)
ให้แนน่

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่และมือบดิก้านโยกอยูใ่น

ตําแหนง่ปิด เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น

ถอดปากก๊อก (22) ด้วยเหรียญ เปิดก๊อกนํ �าทั �งนํ �าร้อนและนํ �าเยน็ ทิ �งไว้สกัครู่ 

เพื�อล้างขจดัสิ�งสกปรกออก ตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น 

ขจดัสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกนํ �า 

จากนั �นประกอบปากก๊อกกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ

ทดสอบการตดิตั �ง

การดแูลรักษาและการทาํความสะอาด

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี

สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์

ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ข้อแนะนําการตดิตั �ง
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