คู่มือการติดตัง : โถสุขภัณฑ์ ร่ ุ น CST920

คุณคือผู้ทีได้ เป็ นเจ้ าของโถสุขภัณฑ์หนึงในรุ่ นทีดีทีสุดของตลาด ที
ได้ รับการรับรองคุณภาพจาก TOTO, บริ ษัททีมีชือเสียงระดับสากล
กรุ ณามอบคูม่ ือการติดตังโถสุขภัณฑ์ฉบับนีแก่ลกู ค้ าท่านอืน เพือแสดง
ความชัดเจนว่าโถสุขภัณฑ์ของเราติดตังอย่างไร
กรุ ณาศึกษาคูม่ ือการติดตังโดยละเอียด
รายการเครื องมือทีต้ องจัดเตรี ยม
1.ประแจ
2.คีม
3.ไขควง
4.ระดับนํา
5.ตลับเมตร
6.เกียง
7.สว่าน
8.เลือยโลหะ
รายชือชินส่วนอุปกรณ์
1.โถสุขภัณฑ์
2.หม้ อนําพร้ อมฝา
3.ฝารองนัง
4.ชุดอุปกรณ์ภายในหม้ อนํา
5.สายนําดี
6.สกรู ยดึ โถพร้ อมหมวกครอบ
7.ชุดท่อนําทิง

ภาพอธิบายประกอบการติดตัง

วิธีการติดตังโถสุขภัณฑ์ ท& ีถูกต้ อง

กรณีตดิ ตังแทนโถสุขภัณฑ์ เดิม (หากจําเป็ น)
- ปิ ดวาล์วส่งนําเข้ าหม้ อนําของโถสุขภัณฑ์ และเอานําทีอยู่ในโถสุขภัณฑ์และ
ในหม้ อนําออกทังหมด
- ตัดการเชือมต่อวาล์ว, โถสุขภัณฑ์, ยางซีล และสลักเกลียว จากนันทําความ
สะอาดสถานทีติดตัง
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ขันตอนที1: ตรวจสอบระยะทีจําเป็ นกับการติดตัง
- เพือการติดตังผลิตภัณฑ์ของ TOTO ทีถูกต้ อง กรุณาตรวมสอบระยะการติดตัง
ทีกําหนดด้ านข้ าง
- ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าระยะจากกําแพงถึงศูนย์กลางท่อนําทิงบนพืน คือ 305 มม.
- ท่ อนําทิงPVC ถูกต่ อขึนเหนือพืนประมาณ 5-7 มม.
- กําหนดระยะการยึดโถสุขภัณฑ์กบั พืน กําหนดระยะจากผนังในแนวศูนย์กลาง
ท่อนําทิง 405 มม และระยะห่างระหว่างศุนย์กลางสกรู 180 มม
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ขันตอนที 2: การติดตังโถสุขภัณฑ์
- ขันตอนการติดตังโถสุขภัณฑ์แสดงรายละเอียดดังภาพประกอบด้ านล่าง

ขันตอนที 4: การติดตังฝารองนัง และทีครอบ
- ใส่น๊อตยางไปในรูของของโถสุขภัณฑ์ทีใช้ สําหรับยึดฝารองนัง
- วางฝารองนังและทีครอบลงบนผิวของโถสุขภัณฑ์ จากนันใส่สกรูเพือยึดฝารองนัง
กับโถสุขภัณฑ์

เข้ า
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Rubber / Bushing nut

- กําหนดระยติดตังชุดท่อนําทิงกับพืนตามระยะทีกําหนด ประกอบชุดท่อนําทิง
เจาะยึดสกรูให้ แน่นกับพืน
- ยกโถสุขภัณฑ์ให้ ตําแหน่งท่อนําออกตรงกับชุดท่อนําทิง แล้ วเลือนโถสุขภัณฑ์
ให้ ชนกับชุดท่อนําทิง
- ยึดสกรูทีด้ านข้ างทังสองด้ านให้ แน่น เพือให้ โถสุขภัณฑ์มนคงไม่
ั
เลือนขยับได้
หมายเหตุ: อย่าขันสกรูแน่นเกินไป เพราะอาจทําให้ โถสุขภัณฑ์แตกได้

ขันตอนที 3: การติดตังหม้ อนําเข้ ากับโถสุขภัณฑ์
- ระหว่างการติดตังหม้ อนํา ให้ วางฝาหม้ อนําลงบนผ้ านุ่มก่อน
- ใส่ยางประเก็นเข้ าในวาล์วกดนําบริ เวณด้ านล่างของหม้ อนํา (ดังภาพด้ านล่าง)

- ขันน็อตเข้ ากับสกรูให้ แน่นทัง 2 ตัว และวางหม้ อนําลงบนโถสุขภัณฑ์
- กดหม้ อนําด้ วยแรงทีพอเหมาะเพือขันน็อตพลาสติก
- วางฝาหม้ อนําลงบนหม้ อนํา และขยับให้ ฝาหม้ อนําวางลงบนหม้ อนํา
ให้ พอดีกนั

หมายเหตุ: - ถ้ าพืนผิวของปุ่ มกดนําทัง 2ส่วนไม่พอดีกนั ให้ ปรับระยะแท่งกดนําใหม่

Toilet bowl

- ใช้ ไขควงยึดให้ แน่นตามภาพด้ านบน
- จากนันจึงปิ ดทีครอบสกรู
หมายเหตุ: ห้ ามขันสกรูแน่นเกินไป เพราะอาจทําให้ ฝารองนังเกิดความเสียหายได้

ขันตอนที 5: การประกอบท่ อนํา
ข้ อควรระวัง: เฉพาะขันตอนที 5 และ 6 ให้ รอประมาณ 12 ชม. นับจากเวลาทีใส่
ยางซิลโิ คลนลงในบริเวณรอบท่ อนําทิง
- ตรวจสอบตัวกรองว่าไม่มีสิงสกปรกติดค้ างอยู่
- ติดตัง Stop vavle ตามตําแหน่งในขันตอนที 1
- เชือมต่อ flexible hose เข้ ากับ fill valve และ
Stop valve ตามภาพประกอบด้ านข้ าง
- ทําความสะอาดพร้ อมกดชําระล้ างโถสุขภัณฑ์
เพือไล่สิงสกปรกออกจากท่อนํา
หมายเหตุ:
1. แหล่งจ่ายนําควรจะสะอาด
2. แรงดันนําทีใช้ 1 BAR ( 14 PSI )
3. ห้ ามขันน๊ อตแน่นจนเกินไป
4. ปรับ stop vavle ให้ เหมาะสมกับแรงดันนํา

Stop Valve

ขันตอนที 6: การตรวจสอบหลังการติดตัง
- ทําความสะอาดพืนผิวทังหมดของผลิตภัณฑ์
ด้ วยผ้ านุ่มทีเปี ยกเล็กน้ อย
- ห้ ามปรับ fill vavle เพราะท่อนําจะหยุดจ่ายนํา
อัตโนมัติเมือนําถึงระดับทีกําหนดไว้
- ทดสอบกดชําระล้ างหลายๆ ครัง
- ทดสอบท่อส่งนํา และตัวกรองอีกครัง
ถ้าการเติ มนําเข้าหม้อนําใช้เวลาทีนานเกิ นไป
- เปิ ดฝาหม้ อนําเพือตรวจสอบและปรับการไหล
ของนําผ่านท่อเข้ าสู่ flush vavle ในระหว่างการ
เติมนําเข้ าสูห่ ม้ อนํา (ตามภาพประกอบด้ านข้ าง)
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