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INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE YOU BEGIN
All information is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves 
the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice. 

Please leave these instructions for the consumer. They contain important information.

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.
2. If possible, install this faucet before installing the lavatory or bath tub.
3. Inspect the supply tubing for damage and leakage. Replace and maintain as necessary.
4. Observe local plumbing codes.  
5. Shut off the water supplies to the fitting.

HANDLE OPERATION 

72758T    Bathroom Sink Spout With Tea Design
72759T    Bathroom Sink Spout With Bell Design
72760T    Bathroom Sink Spout With Column Design
72777T    Deck-mount Bath Spout With Flare Design
72778T    Deck-mount Bath Spout With Arc Design
98068T    Handles

98068T-3M    Prong Handles
98068T-4       Lever Handles
98068T-9M    Swing Lever Handles

ARTIFACTSARTIFACTS

ROUGH-IN DIMENSIONS

For 98068T-3M, left handle opens with turning clockwise, right handle opens with turning counter-clockwise;
For 98068T-4 & 98068T-9M, right handle opens with turning clockwise, left handle opens with turning 
counter-clockwise.

SERVICE PARTS

STANDARD APPLICABLE
Special model meets or exceeds the following at date of manufacture: TIS 

**Color code must be specified when ordering.
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx**) in front of the part number when ordering. 

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษาอารทิแฟคส อารทิแฟคสอุปกรณประกอบและอะไหล

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

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

98068T-3M    มือบิดแบบใบพัด
98068T-4       มือบิดแบบก้านโยก
98068T-9M    มือบิดแบบคันสวิง

72758T    ก๊อกเซ็นเตอร์ 8" รุ่นอาร์ทิแฟคส์ปากกาชา
72759T    ก๊อกเซน็เตอร์ 8" รุ่นอาร์ทแิฟคส์ปากกระดิ�ง
72760T    ก๊อกเซน็เตอร์ 8" รุ่นอาร์ทแิฟคส์ปากคอลัม 
72777T    ก๊อกลงอ่างอาบนํ �าอาร์ทแิฟคส์ปากก๊อก-แฟลร์
72778T    ก๊อกลงอ่างอาบนํ �าอาร์ทแิฟคส์ปากก๊อก-อาร์ค
98068T    มือบิด

สําหรับรุ่น 98068T-3M หมนุมือบดิซ้ายตามเข็มนาฬิกา และหมนุมือบดิขวาทวนเข็มนาฬิกา
สําหรับรุ่น 98068T-4 และ 98068T-9M หมนุมือบดิขวาตามเข็มนาฬิกา และหมนุมือบดิซ้ายทวนเข็มนาฬิกา

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

ระยะการตดิตั �ง

การใช้งานมือบดิ

มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. หากเป็นไปได้ ให้ทําการตดิตั �งก๊อกนํ �าก่อนตดิตั �งอา่งล้างหน้าหรืออา่งอาบนํ �า
3. ตรวจสอบทอ่นํ �า หากมีการชํารุดหรือรั�วซมึ แนะนําให้เปลี�ยนใหม่
4. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล  
5. ปิดวาล์วนํ �าดี
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SERVICE PARTS

72777T    Deck-mount Bath Spout With Flare Design
72778T    Deck-mount Bath Spout With Arc Design

ARTIFACTS

**Color code must be specified when ordering.
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx**) in front of the part number when ordering. 
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อารทิแฟคสอุปกรณประกอบและอะไหล

**ระบรุหสัวสัดเุคลือบผิว/สีในการสั�งซื �อผลติภณัฑ์
หมายเหตุ: ระบ ุSP เพิ�มในรหสั SPxxxxxxx** เมื�อสั�งซื �อผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

72777T    ก๊อกลงอ่างอาบนํ �าอาร์ทแิฟคส์ปากก๊อก-แฟลร์
72778T    ก๊อกลงอ่างอาบนํ �าอาร์ทแิฟคส์ปากก๊อก-อาร์ค
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72760T:1190143**

72760T:77949

72760T:1006815

72760T:38820

72760T:1192902**

72760T:1271397

72760T:52202

72760T:78150

40013

1112775

1046513

40097

72760T:1228834

72760T:1271187

1149430-A**

Ø23~Ø38

Ø69

Ø23~Ø38

Ø69

155~400

155~400

45
M

ax
.

45
M

ax
.

12
1

13
3

76

11°

228

74

11°

229

72778T

72777T

72758T    Bathroom Sink Spout With Tea Design
72759T    Bathroom Sink Spout With Bell Design
72760T    Bathroom Sink Spout With Column Design

ARTIFACTSSERVICE PARTS

**Color code must be specified when ordering.
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx**) in front of the part number when ordering. 

อารทิแฟคสอุปกรณประกอบและอะไหล

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

72758T    ก๊อกเซ็นเตอร์ 8" รุ่นอาร์ทิแฟคส์ปากกาชา 
72759T    ก๊อกเซน็เตอร์ 8" รุ่นอาร์ทแิฟคส์ปากกระดิ�ง
72760T    ก๊อกเซน็เตอร์ 8" รุ่นอาร์ทแิฟคส์ปากคอลัม 
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Ensure that all coupling nuts are tight. Ensure that 
the handles are in the off position. 

Turn on the main water supply and drain, and check 
for leaks. Repair as needed.

For 72758T & 72759T, remove the aerator(74) by 
key(75); For 72760T, remove the aerator. Run hot 
and cold water through faucet for about one minute 
to remove any debris. Check for leaks. Repair as 
needed. Remove any debris from the aerator. Shut 
off the faucet. Reinstall the aerator.

Ensure the valves and handle kits are in 
the off position. 

For 98068T-9M 

Install the handle kits(65) onto the base 
nuts(55). NOTE: The handle kit with red 
mark should be installed on the left. 
Tighten the screws(64) into the handle kits 
by hex wrench(63).

For 98068T-3M / 98068T-4

Remove the caps(68) and screws(67). 
Install the escutcheons(72) onto the base 
nuts(55) until they contact the deck.

For 98068T-3M, install the handle connec-
tions(71), adapters(70) and handle 
kits(69). For 98068T-4, install the handle 
kits(73) onto the escutcheons(72). NOTE: 
The handle kit with red mark should be 
installed on the left.

Install the screws(67) with washers(66) 
into the valve stems. Install the caps.

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft 
cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which could 
adversely affect the finish and are not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings.

CLEANING INSTRUCTIONS

INSTALLATION CHECKOUT

How to Connect the Hoses

For sink spout 72758T, 72759T & 72760T, 
connect the hoses(52) to the spout.  

For bath spout 72777T & 72778T, connect 
the hoses(52) to the spout with the wash-
ers(53).  To ease installation, you may 
back off the supply tee up to 180 degrees. 
Ensure that there is no kinking of the 
hoses.

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ข้อตอ่ทกุตวัขนัแนน่ 
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ มือบดิอยูใ่นตําแหนง่ปิด

เปิดสะดืออา่งและเปิดวาล์วนํ �า เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ 
หากเกิดการรั�วซมึ ให้ทําการซอ่มแซม

สําหรับรุ่น 72758T และ 72759T ถอดชดุปากก๊อก(74) 
ด้วยกญุแจไขปากก๊อก(75) สําหรับรุ่น 72760T 
หมนุปากก๊อกออก จากนั �นเปิดก๊อกนํ �าร้อนและนํ �าเยน็ทิ �งไว้
สกัครู่ เพื�อชําระล้างสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก 
ปิดก๊อกนํ �า จากนั �นประกอบปากก๊อกกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด
ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ทดสอบการตดิตั �ง

ให้แนใ่จวา่ วาล์วและมือบดิอยูใ่นตําแหนง่ปิด

สาํหรับ 98068T-9M
ตดิตั �งมือบดิ(65) อยูบ่นฐานนอต(55) ทั �งสองข้าง 
หมายเหตุ ชดุมือบดิที�มีเครื�องหมายสีแดงจะตดิตั �ง
ข้างซ้าย ขนัสกรู(64) เข้ากบัมือบดิทั �งสองข้างให้แนน่
ด้วยประแจหกเหลี�ยม(63)

สาํหรับ 98068T-3M / 98068T-4
ถอดฝาปิด(68) และสกรู(67) ทั �งสองข้างออก 
ขนัฝาครอบ(72) เข้ากบัฐานนอต(55) จนกระทั�ง
สนิทกบัอา่งอาบนํ �า

สําหรับรุ่น 98068T-3M ให้ทําการตดิตั �งข้อตอ่
มือบดิ(71), อะแดป็เตอร์(70) และชดุมือบดิ(69) 
สําหรับรุ่น 98068T-4 ให้ทําการติดตั �งชดุมือบดิ(73) 
เข้ากบัฝาครอบ(72) 

จากนั �นขนัสกรู(67) พร้อมแหวนรอง(66) เข้ากบั
แกนเกลียว จากนั �นจงึปิดฝาปิดให้เรียบร้อย
หมายเหตุ ชดุมือบดิที�มีเครื�องหมายสีแดงจะตดิตั �ง
ข้างซ้าย 

วธีิการประกอบสายนํ �าดี
สาํหรับรุ่นปากก๊อกนํ �าอา่งล้างหน้า 72758T, 72759T
และ 72760T ให้ประกอบสายนํ �าดี(52) เข้ากบัข้อตอ่
ของปากก๊อก
สําหรับรุ่นปากก๊อกนํ �าอา่งอาบนํ �า 72777T และ 
72778T ให้ประกอบสายนํ �าดี(52) เข้ากบัปากก๊อก
ด้วยแหวนรอง(53) เพื�อให้งา่ยตอ่การตดิตั �ง ให้ทา่น
หนัข้อตอ่สามทาง 180 องศา และให้แนใ่จวา่ 
สายนํ �าดีทั �งหมดไมพ่นัขดกนั
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INSTALLATIONHow to Install the Drain Shroud

Slide drain shroud(41) with slot facing 
toward the back, up over tailpiece(27) and 
around ball lever rod(35), until contact with 
locknut(30) on the drain. NOTE: At this 
point, tighten the drain shroud.

Connect the tailpiece to the trap. The 
tailpiece should extend 25mm to 40mm 
into the trap.

How to Install the Deck-mount 
Spout (72777T & 72778T)

Fit the shank(43) with washer(42) into the 
center hole of tub. Install the washer(44) 
and nut(45, 46) onto the shank, wrench to 
tighten nut(45) then tighten nut(46).

Install the spout(47) onto the shank until it 
contact the deck. Position the spout, 
tighten the screw(49) in the spout back by 
hex wrench(48). Insert the plug(50) into 
the rear hole.

Thread supply tee(51) to the shank of the 
unit kit until hand-tight.

Put the washers(53) into each end of the 
hoses(52), connect the hoses and tee 
supply, the other end of the hose connect 
the handle.

How to Install the Handles 
(98068T)

Remove the base nuts(55) and the wash-
ers(56) from the side bodies(60). Be sure 
the washers(57), steel washers(58) and 
the threaded rings(61) on the side bodies. 

Insert the side bodies into the mounting 
hole from the underside of the deck. 
NOTE: The side body with red mark should 
be installed on the left. Put the washers 
(56) into the groove of the base nuts. 
Thread the base nuts onto each side body. 

Adjust the outlet of side body to connect 
hose easily. Secure the threaded rings(61) 
by tightening screws(62) with screwdriver. 

Install the adapters(54) on the valve 
stems(59).

How to Install the Sink Spout

For sink spout (72758T & 72759T)

Insert the lift rod kit(10) to the top hole on 
the spout. Put the washer(3) into the spout 
base(1).  

Insert the spout kit into the mounting hole 
of the lavatory. From underside of the 
lavatory, place the washer(4) and nut(5) 
onto the mounting stud(2). Position the 
faucet. Tighten the nut to secure the 
faucet.

Put rubber gasket washer(7) and plastic 
washer(6) into supply tee(8). Thread 
supply tee to the mounting stud until tight. 

Connect the hose(9) and supply tee, the 
other end of the hose should be connected 
with handle.

Only for sink spout (72760T)

Insert the lift rod kit(11) to the top hole on 
the spout. Put the washer(15) into the 
spout base(12). 

Insert the spout kit into the mounting hole 
of the lavatory. From underside of the 
lavatory, place the bracket(16), washer(17) 
and nut(18) onto the mounting stud(13). 
Position the faucet. Position the faucet. 
Tighten the nut(18) by the tool(19) to 
secure the faucet.
 

Put rubber gasket washer(21) and plastic 
washer(21) into supply tee(22). Thread 
supply tee to the copper tube(14) until 
tight. 

Connect the hose(23) and supply tee, the 
other end of the hose should be connected 
with handle.

วธีิการตดิตั �งตวัปากก๊อกนํ �า

สาํหรับตวัปากก๊อกนํ �า (72758T & 72759T)

สวมชดุก้านยก(10) เข้ากบัรูด้านบนของ
ตวัปากก๊อกนํ �า

สวมชดุปากก๊อกนํ �าเข้า(3)กบัรูก๊อกของอา่งล้างหน้า 
จากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า ให้สวมแหวนรอง(4) 
และนอต(5) เข้ากบัสลกัเกลียว(2) จดัตําแหนง่ให้
เหมาะสม และจงึขนันอตเพื�อยดึตวัปากก๊อกนํ �า
ให้แนน่

สวมประเก็นยาง(7) และแหวนรองพลาสตกิ(6) 
เข้าไปในข้อตอ่สามทาง(8) ขนัข้อตอ่สามทางเข้ากบั
สลกัเกลียวของชดุปากก๊อกนํ �าให้แนน่

ประกอบสายนํ �าดี(9) เข้ากบัข้อตอ่สามทาง 
และจงึประกอบปลายสายนํ �าดีแตล่ะสายเข้ากบั
ข้อตอ่มือบดิทั �งสองข้าง

สาํหรับปากก๊อกนํ �า (72760T)

สวมชดุก้านยก(11) จากด้านบนของปากก๊อกนํ �า 
สวมแหวนรอง(15) เข้าใต้ฐานก๊อก(12)

สวมชดุปากก๊อกนํ �าเข้ากบัรูก๊อกของอา่งล้างหน้า 
จากนั �นสวมอปุกรณ์ยดึ(16), แหวนรอง(17) 
และนอต(18) เข้ากบัสลกัเกลียว(13) จากด้านใต้
ของอา่งล้างหน้า จดัตําแหนง่ให้เหมาะสม 
และจงึขนันอต(18) ด้วยอปุกรณ์ขนันอต(19) 
เพื�อยดึชดุปากก๊อกนํ �าให้แนน่

สวมประเก็นยาง(21) และแหวนรองพลาสตกิ(20) 
เข้าไปในข้อตอ่สามทาง(22) ขนัข้อตอ่สามทางเข้ากบั
สลกัเกลียวของทอ่ทองแดง(14) ของชดุปากก๊อกนํ �า
ให้แนน่

ประกอบสายนํ �าดี(23) เข้ากบัข้อตอ่สามทาง 
และจงึประกอบปลายสายนํ �าดีแตล่ะสายเข้ากบั
ข้อตอ่มือบดิทั �งสองข้าง

วธีิการตดิตั �งฝาครอบสะดอือ่าง

สวมฝาครอบสะดืออา่ง(41) ครอบทอ่ตรงสะดืออา่ง
(27) และก้านกระดก(35) กระทั�งครอบสนิทกบันอต(30)  
หมายเหตุ เมื�อครอบสนิทกบันอตแล้วจงึขนัฝาครอบ
ให้แนน่

ประกอบทอ่ตรงสะดืออา่งเข้ากบัทอ่นํ �าทิ �ง โดยทอ่ตรง
สะดืออา่งควรจะยื�นเกินฝาครอบออกมาประมาณ
25-40 มม. เพื�อตอ่เข้ากบัทอ่นํ �าทิ �ง 

วธีิการตดิตั �งปากก๊อกของอ่างอาบนํ �า 
(72777T & 72778T)

สวมแกนสลกัเกลียว(43) และแหวนรอง(42) เข้าไป
ในรูกลางของอา่งอาบนํ �า จงึสวมแหวนรอง(44) และ
นอต(45, 46) เข้ากบัแกนสลกัเกลียว ใช้ประแจขนั
นอต(45) จากนั �นจงึขนันอต(46) ให้แนน่อีกครั �ง

ประกอบตวัปากก๊อก(47) เข้ากบัแกนสลกัเกลยีว
กระทั�งตวัปากก๊อกสนิทกบัอา่งอาบนํ �า จดัตําแหนง่
ปากก๊อกและจงึขนัสกรู(49) ให้แนน่ด้วยประแจหก
เหลี�ยม(48) จากด้านหลงัของปากก๊อก ปิดฝา(50) 
เข้ากบัรูด้านหลงั

ขนัข้อตอ่สามทาง(51) เข้ากบัแกนสลกัเกลยีวให้แนน่

สวมแหวนรอง(53) เข้ากบัปลายสายนํ �าดี(52) ของ
แตล่ะข้าง จากนั �นประกอบสายนํ �าดีเข้ากบัข้อตอ่
สามทาง แล้วจงึประกอบปลายสายนํ �าดีอีกด้าน
เข้ากบัข้อตอ่มือบดิ

วธีิการตดิตั �งมือบดิ (98068T)

ถอดฐานนอต(55) และแหวนรอง(56) จากมือบดิ(60)
ทั �งสองข้าง ให้แนใ่จวา่ ประกอบแหวนรอง(57), 
แหวนรองโลหะ(58) และแหวนยดึ(61) เข้ากบัมือบดิ
ทั �งสอง

ประกอบมือบดิทั �งสองเข้ากบัรูมือบดิของอา่งอาบนํ �า 
หมายเหตุ มือบดิที�มีเครื�องหมายสีแดงให้ตดิตั �ง
ด้านซ้าย สวมแหวนรอง(56) เข้ากบัร่องด้านใต้ของ
ฐานนอต จากนั �นขนัฐานนอตเข้ากบัมือบดิทั �ง
สองข้าง

ปรับตําแหนง่ทางนํ �าออกของมือบดิทั �งสองข้างให้งา่ย
ตอ่กบัการประกอบสายนําดี ใช้ไขควงขนัสกรู(62) 
เพื�อประกอบแหวนยดึ(61) ให้แนน่

ประกอบอะแดป็เตอร์(54) เข้ากบัก้านวาล์ว(59)

การตดิตั �ง
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Apply Plumbers Putty
How to Install the Drain

Remove stopper(24), flange(25), wash-
er(26) and tailpiece(27) from drain 
body(28). Supply enough tape or sealant 
to tailpiece thread. Reinstall the tailpiece. 
Insert drain body kit into the lavatory from 
underside, and make sure the drain lever 
hole(29) facing to the back of the lavatory. 
Screw the flange with washer into the drain 
body. Tighten the locknut(30) by hand from 
the underside of the fixture.

NOTE: If needed, apply a ring of plumbers 
putty around the underside of the drain 
flange(25), instead of using washer(26).

Place stopper(24) into drain body aligning 
the flat side of stopper hole(31) with the 
drain lever hole.

Remove the latch(32) and retaining 
nut(33). Fit the plastic washer(34) and 
retaining nut onto the ball lever(35). Insert 
the ball lever assembly into the drain lever 
hole and through the stopper hole. Tighten 
the retaining nut.

Be sure that the ball lever(35) points to the 
back of the lavatory, tighten the locknut(30) 
on the drain body by wrench. 

NOTE: Do not reposition the drain if 
plumbers putty applied after the locknut is 
tightened, or you may break the putty seal. 
Wipe away excess plumbers putty.

How to Install the Lift Rod Kit

Select the connection of the drain and the 
lift rod according the dimension of lavatory.

Way 1: Select the latch(32)

Insert the ball lever rod(35) into the bigger 
hole(37) of the latch(32). Insert the lift 
rod(10) into the other hole of latch. 

Push the ball lever rod down to the open 
position. Tighten the screw(36) on the 
latch.

Way 2: Select the link kit(38, 39 & 40).

According to the lift rod length, bend the 
link(39). 

Connect the link onto ball lever rod with 
'V' clip(40). Slide lift rod(10) into the hole 
on link. 

Push the ball lever rod(35) down to the 
open position. Tighten thumb screw(38).

วธีิการตดิตั �งสะดอือ่าง

ถอดตวัอดุสะดืออา่ง(24), หน้าแปลน(25), 
แหวนรอง(26) และทอ่ตรง(27) ออกจาก
ตวัสะดืออา่ง(28) ใช้เทปพนัเกลียวพนัรอบเกลียวทอ่ 
จากนั �นประกอบทอ่ตรงเข้าตําแหนง่เดมิอีกครั �ง 
สวมชดุสะดืออา่งเข้าไปในรูสะดืออา่งของ
อา่งล้างหน้าจากด้านใต้อา่ง ให้แนใ่จวา่ รูก้านยก
สะดืออา่ง(29)  หนัไปทางด้านหลงัของอา่งล้างหน้า 
ขนัหน้าแปลนและแหวนรองเข้ากบัตวัสะดืออา่ง 
และใช้มือขนันอต(30) ให้แนน่จากด้านใต้ของ
อา่งล้างหน้า

ข้อสังเกต ให้ทาวสัดอุดุรอยรั�วรอบวงแหวนด้านลา่ง
ของหน้าแปลน(25) แทนการใช้แหวนรอง(26) 
หากจําเป็น

วางตวัอดุ(24) เข้าไปในสะดืออา่งโดยจดัตําแหนง่
ให้ด้านแบนของตวัอดุสะดืออา่ง(31) ตรงกบั
ตําแหนง่ของรูก้านยกสะดืออา่ง

ถอดสลกัสะดืออา่ง(32) และนอตยดึ(33) จากนั �น
ประกอบแหวนรองพลาสตกิ(34) และนอตยดึเข้ากบั
ก้านกระดก(35) สวมก้านกระดกเข้ากบัรูก้านยก
สะดืออา่งผา่นรูตวัอดุสะดืออา่ง แล้วจงึขนันอตยดึ

ให้แนใ่จวา่ ก้านกระดก(35) อยูด้่านหลงัของ
อา่งล้างหน้า ขนันอตยดึสะดืออา่ง(30) ให้แนน่
ด้วยประแจ

ข้อสังเกต: ห้ามเลื�อนตําแหนง่สะดืออา่งหลงัจาก
ขนันอตจนแนน่แล้ว เพราะอาจทําให้วสัดอุดุรอยรั�ว
แตก ให้เช็ดทําความสะอาดวสัดอุดุรอยรั�วสว่นเกินออก

วธีิการตดิตั �งชุดก้านยกสะดอือ่าง

เลือกวิธีการประกอบสะดืออา่งล้างหน้าและ
ก้านยกสะดืออา่ง ตามระยะการตดิตั �งของ
อา่งล้างหน้า

วิธีที� 1: เลือกการตดิตั �งด้วยสลกัสะดืออา่ง(32)

ประกอบก้านกระดก(35) เข้ากบัรูใหญ่(37) ของ
สลกัสะดืออา่ง(32) จากนั �นสวมก้านยกสะดืออา่ง(10) 
เข้าอีกรูของสลกัสะดืออา่ง 

กดก้านกระดกลงเพื�อให้สะดืออา่งอยูใ่นตําแหนง่เปิด
ขนัสกรู(36) ของสลกัสะดืออา่ง

วิธีที� 2: เลือกการตดิตั �งด้วยชดุแกนข้อตอ่สะดืออา่ง
(38, 39 และ 40)

งอชดุแกนข้อตอ่สะดืออา่ง(39) ให้เหมาะสมกบั
ความยาวของก้านยกสะดืออา่ง 

ประกอบชดุแกนข้อตอ่สะดืออา่งเข้ากบัก้านกระดก
ด้วยคลปิตวั “V” (40) ประกอบก้านยกสะดืออา่ง(10)
เข้ากบัรูบนแกนข้อตอ่สะดืออา่ง 

กดก้านกระดก(35) ลงเพื�อให้สะดืออา่งอยูใ่น
ตําแหนง่เปิด จากนั �นขนัสกรู(38) ให้แนน่

ทาวสัดอุดุรอยรั�ว




