คูม
่ อ
ื การติดตงั้ : โถสุขภ ัณฑ์รน
ุ่ CST761
ภาพอธิบายประกอบการติดตงั้

คุณคือผู้ที่ได้ เป็ นเจ้ าของโถสุขภัณฑ์ หนึง่ ในรุ่ นที่ดีที่สดุ ของตลาด ที่ได้ รับการรับรอง
คุณภาพจาก TOTO ซึง่ เป็ นบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับมาตรฐานสากล
กรุณาส่งมอบคูม่ ือการติดตังโถสุ
้ ขภัณฑ์ฉบับนี ้แก่ลกู ค้ าที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อ
แสดงความชัดเจนว่าโถสุขภัณฑ์ของเราติดตังอย่
้ างไร
หมายเหตุ กรุ ณาศึกษาคูม่ ือการติดตังโดยละเอี
้
ยด

รำยกำรเครื่ องมือที่ต้องจัดตรี ยม
1. ประแจ
2. คีม
3. ไขควง
5. สายวัดระยะ
6. เกียง
7. สว่าน
รำยชื่อชิน้ ส่ วนอุปกรณ์
1. โถสุขภัณฑ์
4. ชุดอุปกรณ์ภายในหม้ อน ้า
6. สกรู ยดึ โถพร้ อมหมวกครอบ

4. ระดับน ้า
8. เลื่อนโลหะ

2. หม้ อน ้าพร้ อมฝา
3. ฝารองนัง่
5. ข้ อต่อ PVC (Socket)

วิธก
ี ารติดตงโถสุ
ั้
ขภ ัณฑ์ทถ
ี่ ก
ู ต้อง

ขัน้ ตอนที่ 1: ตรวจสอบระยะที่จำเป็ นสำหรั บกำรติดตัง้
- เพื่อการติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ของ TOTO ที่ถกู ต้ อง กรุณาตรวจสอบระยะการติดตัง้
ที่กาหนดตามภาพด้ านล่าง
- ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าระยะจากกาแพงถึงศูนย์กลางท่อน ้าทิ ้งบนพื ้น
คือ 305 มม.
- ตรวจสอบระยะการติดตังจากพื
้
้น ถึงจุดศูนย์กลางท่อส่งน ้า คือ 775 มม.
และระยะจากจุดศูนย์กลางท่อ Floor Flange ถึงจุดศูนย์กลางของท่อส่งน ้า
คือ 52 มม.
- ทาสัญลักษณ์ เพื่อเจาะรู ยดึ Floor Flange อย่างถาวรลงบนพื ้น

กรณีตดิ ตั้งแทนโถสุขภัณฑ์ เดิม (หากจาเป็ น)
- ปิ ดวาล์วส่งน ้าเข้ าหม้ อน ้าของโถสุขภัณฑ์ จากนันเอาน
้
้าที่อยู่ในโถสุขภัณฑ์
และในหม้ อน ้าออกทังหมด
้
- ตัดการเชื่อมต่อวาล์ว, โถสุขภัณฑ์, ยางซีล และสลักเกลียว จากนันท
้ าความสะอาด
รอบบริ เวณที่ตดิ ตัง้

ขัน้ ตอนที่ 2: กำรเตรี ยมหน้ ำแปลนติดตัง้ Floor Flange
กรุ ณาอ้ างอิงตามคูม่ ือการติดตัง้ Floor Flang ที่แนบมา
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ขัน้ ตอนที่ 3: กำรติดตัง้ Rough in และ ชุดสกรู
- ติดตังน็
้ อตพลาสติกลงในรู ทงั ้ 4 ที่เจาะเตรี ยมไว้ บนพื ้น
- วาง Rough in ลง จากนันใส่
้ ขี ้ผึ ้ง(Wax Gasket) ลงในด้ านในวงกลม
ตามภาพด้ านล่าง
หมายเหตุ: ห้ ามเคลื่อนย้ าย Rough in หลังจากใส่ขี ้ผึ ้งแล้ ว
- วาง Rough in ลงบน Floor Flange
ตามภาพที่แสดงด้ านข้ าง
จากนันกดลงแรงๆ
้
หมายเหตุ: จาเป็ นต้ องใส่ขี ้ผึ ้งด้ วย
ไม่เช่นนันอาจจะท
้
าให้ เกิดการ
รั่วซึมของน ้า รวมถึงเกิดกลิน่
ที่ไม่พงึ ประสงค์ได้

- วางหม้ อน ้าลงบนบ่ารับหม้ อน ้า จากนันกดลง
้
และขันสลักเกลียวด้ วยมือ
- ใช้ ไขควงขันสลักเกลียวให้ แน่น เมื่อนันด้
้ านล่างของหม้ อน ้า จะมีจดุ สัมผัสกับ
บ่ารับหม้ อน ้าทังหมด
้
3 จุด
- วางฝาหม้ อน ้าลงบนหม้ อน ้า และตรวจสอบให้ แน่ใจว่าฝาหม้ อน ้ายึดพอดีกบั
หม้ อน ้าแล้ ว

ขัน้ ตอนที่ 6: กำรติดตัง้ ฝำรองนั่ง
- กรุณาอ้ างอิงตามคูม่ ือการติดตังฝารองนั
้
ง่ ที่แนบมาด้ วย

Wax Gasket

- กรุ ณาอย่าขันสลักเกลียวให้ แน่นจนเกินไป เพราะอาจจะทาให้ Floor Flange
แตกเสียหายได้
- ยึดส่วนประกอบอื่นๆ ของ Rough in อย่างถาวร โดยใช้ สกรูยดึ ทัง้ 4
- ทาความสะอาดเศษสิง่ สกปรก
บริ เวณรอบๆ
- ยึดชุดอุปกรณ์ตดิ ตังทั
้ ง้ 2 ลงบนพื ้น
ตามขันตอนการติ
้
ดตัง้ ขันตอนที
้
1่
- ใส่สลักเกลียว ลงในรูของชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้
ตามภาพด้ านข้ าง

ขัน้ ตอนที่ 7: กำรประกอบข้ อต่ อท่ อนำ้
- ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าท่อส่งน ้า และตัวกรองนันสะอาด
้
- ตาแหน่งของ Stop Valve แสดงไว้ ตามขันตอนการติ
้
ดตัง้ ขันตอนที
้
่1
- เชื่อมต่อสายยางเข้ ากับ Fill Valve ตามรู ปภาพด้ านล่าง

หมายเหตุ:
- แหล่งจ่ายน ้าเข้ าสุขภัณฑ์ต้องสะอาด
- ความดันน ้าที่ใช้ ควรอยูใ่ นช่วง 0.05 Mpa - 0.7 Mpa
- อย่าขันน็อตแน่นจนเกินไป
- ปรับ Stop Valve ให้ เหมาะสมกับแรงดันน ้า

ขัน้ ตอนที่ 4: กำรติดตัง้ โถสุขภัณฑ์
- สอดใส่ชดุ สลักเกลียวสาหรับติดตังหม้
้ อน ้า ลงบนหม้ อน ้า โดยให้ หนั ด้ าน
ก้ านเกลียวลงด้ านล่าง
- เชื่อมต่อท่อน ้าทิ ้ง เข้ ากับข้ อต่อท่อน ้าทิ ้ง และชุดอุปกรณ์ตดิ ตังที
้ ่แนบมา
- ปรับตาแหน่งโถสุขภัณฑ์ให้ อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม และยึดด้ วยสลักเกลียว
- สุดท้ าย ครอบสลักเกลียวด้ วยหมวกครอบสลักเกลียว
ขัน้ ตอนที่ 8: กำรทดสอบหลังกำรติดตัง้
- เช็ดทาความสะอาดพื ้นผิวของสุขภัณฑ์ด้วยผ้ านุ่มที่ชบุ น ้าเล็กน้ อย
- ห้ ามปรับตาแหน่ง Fill Valve เพราะท่อน ้าจะหยุดจ่ายน ้าอัตโนมัตเิ มื่อถึงตาแหน่ง
ที่เหมาะสมเอง
- กดชาระล้ างหลายๆ ครัง้ เพื่อทดสอบว่าการกดชาระเป็ นไปด้ วยดีหรื อไม่
- ทดสอบท่อส่งน ้าและตัวกรองอีกครัง้ หากว่าเวลาที่ใช้ สาหรับเติมน ้าในหม้ อน ้านัน้
นานเกินไป

ขัน้ ตอนที่ 5: กำรติดตัง้ หม้ อนำ้ เข้ ำกับโถสุขภัณฑ์
- ระหว่างที่ตดิ ตังหม้
้ อน ้า
ให้ วางฝาหม้ อน ้าบนผ้ านุ่ม
โดยให้ ฝาหม้ อน ้าหงายขึ ้น
- ใส่ยางซีล ลงบน Flush Valve
บริ เวณใต้ ฐานของหม้ อน ้า
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