RAINDUET

อุปกรณประกอบและอะไหล
73699T

RAINDUET

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

ชุดฝกบัวสายออน รุนเรนดูเอท (จีโอ)

76399T

ชุดฝกบัวสายออน รุนเรนดูเอท (จีโอ)

กอนเริ่มการติดตั้ง
ข้ อมูลในคูม่ ือนี �มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดที�มีอยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ที�มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
คูม่ ือนี �มีข้อมูลสําคัญ โปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์
ขอสังเกต:
1. เปิ ดวาล์วนํ �าทําความสะอาดท่อนํ �าดี เพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ
2.แรงดันนํ �าสูงสุดสําหรับหัวฝั กบัวคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์ ) หากมากกว่า 0.5 เมกะปาสคาล ต้ องใช้ ตวั ลดแรงดันนํ �า
อุณหภูมินํ �าสูงสุดที� 60°C โปรดเก็บฝั กบัว, หัวฝั กบัว และก้ านฝั กบัวให้ หา่ งจากเครื� องทําความร้ อนซึง� อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์เสียหาย
หรื อผู้ใช้ งานได้ รับบาดเจ็บ

มาตรฐานผลิตภัณฑ

1236750**

ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)

ระยะการติดตั้ง
1208174**

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

79680

G1/2˝

77420

1284563**
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28

1061576
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51

33
1208172

85
1248781**

G1/2˝

130

256

1081607

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

G1/2˝

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
1266877-TH2-B
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การติดตั้ง
วิธีการติดตั้งขอแขวนฝกบัว

1

กําหนดตําแหน่งติดตังขอแขวนฝั
�
กบัวที�เหมาะสม
บนผนัง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ไม่เจาะถูกสายไฟ
หรื อท่อภายในผนัง

2
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ทําเครื� องหมายบนผนังบริ เวณที�จะเจาะรูยดึ ตาม
ระยะการติดตัง� เจาะรูสองรูบนผนังให้ ขนาดพอดี
กับพุก(1) และอยูใ่ นระนาบแนวตัง�
สวมพุกแล้ วขันสกรู(3)
เพื�อยึดฐานรองขอแขวน(2) บนผนัง
ขอสังเกต: ติดตังฐานรองขอแขวนตามทิ
�
ศทาง
ดังภาพ
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①
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คลายสกรู(6) ด้ านใต้ ขอแขวน(4)
ด้ วยประแจหกเหลี�ยม(5) เพื�อติดตังขอแขวน
�
จากนันยาแนวซิ
�
ลโิ คนรอบด้ านใต้ ของขอแขวน
สวมขอแขวนเข้ ากับฐานรองขอแขวน
แล้ วจึงขันสกรูยดึ ด้ วยประแจหกเหลี�ยม

แคตทาลิส
ฟองแชมเปญ
นวดตัว

วิธีการใชงานหัวฝกบัว

วิธีการดูแลรักษาหัวฝกบัว

กดปุ่ มบนหัวฝั กบัวเพื�อปรับระดับสายนํ �า

เศษสิง� สกปรกหรื อการก่อตัวของคราบตะกรันแร่ธาตุอาจขัดขวางทิศทางการไหล
ของนํ �า หรื อลดอัตราการไหลของนํ �า ปล่อยนํ �าไหลผ่านหัวฝั กบัวเพื�อขจัดเศษ
สิง� สกปรกหรื อคราบตะกรันแร่ธาตุ ใช้ ปลายนิ �วกดหรื อถูไปมาทัว� หัวฉีดยาง
ถอดแหวนรองออกมาล้ างทําความสะอาด

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

เช็ดทําความสะอาดซิลโิ คนส่วนเกินออก

วิธีการติดตั้งหัวฝกบัวสายออนและสายฝกบัว
เปิ ดนํ �าไหลผ่านสักครู่
ก่อนทําการติดตังหั
� วฝั กบัวสายอ่อน(7)
สวมแหวนกรอง(8) เข้ ากับข้ อต่อสายฝั กบัว(9)
ประกอบหัวฝั กบัวเข้ ากับสายฝั กบัว
ขอสังเกต: อย่าขันข้ อต่อแน่นจนเกินไป
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ติดตังวาล์
� วกันนํ �าไหลย้ อนกลับ(10)
เข้ ากับหัวฝั กบัว หากจําเป็ น
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แขวนฝั กบัวสายอ่อนเข้ ากับขอแขวนฝั กบัว
ขันข้ อต่ออีกด้ านหนึง� ของสายฝั กบัวเข้ ากับ
ทางนํ �าเข้ า
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