คูมือสําหรับการติดตั้ง

กอนการติดตั้งผลิตภัณฑโปรดอานคําแนะนําตอไปนี้
ติดตั้งอยางระมัดระวังและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในอนาคต
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สารบัญ ……...................................................1
รายละเอียด...................................................2
เงื่อนไขการใชงานและขอควรระวัง
ในการติดตั้ง ..................................................3
ขอควรระวังในการติดตั้ง
และ การบํารุงรักษา ....................................4
รูปแบบการติดตั้งที่สมบูรณ ..........................5-6
วิธีการติดตั้ง ..................................................7-11

1

Assembly factory: TOTO DALIAN CO.,LTD.
Factory address: NO.17,DONGBEI 2nd STREET, DALIAN ECONOMIC &
TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, P.R. OF CHINA

Distributor : TOTO (THAILAND) Co., Ltd.
After-sale service toll free telephone all over the country
0-2117-9520
0-2026-3561
Address : 77 Moo 5, Nong Plamor, Nong Khae, Saraburi 18140
Website : www.th.toto.com
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Faucets installation

รายละเอียด
รายละเอียด
กอกน้ํา...............…........................................................1
หัวฝกบัว .....................................................................1
ทอขอตอโคง (ประกอบดวยตัวยึดผนังแข็งแร็ง)........................................................................1
ทอขอตอตรง (ประกอบดวยแทนเสียบฝกบัวมือถือ...................................................1
)
ฐานรองรับ ...................................................................1
ขอตอ ...........................................................................2
ฝาครอบ .......................................................................3
ตะแกรงกรอง................................................................2
คูมือสําหรับการติดตั้ง...................................................1
คูมือสําหรับการใชงาน...................................................1

ชุด
ชิ้น
ชุด
ชุด
ชุด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
เลม
เลม

ผลิตภัณฑที่ใชมรี ายละเอียดดังตอไปนี้
TBW01401T * ชุดฝกบัวยืนอาบน้ํา
TBW01402T * ชุดฝกบัวยืนอาบน้ําพรอมชุดควบคุมอุณหภูมิ
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TBW01404T * ชุดฝกบัวยืนอาบน้ําพรอมชุดควบคุมอุณหภูมิ
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เงื่อนไขการใชงานและขอควรระวังในการติดตั้ง

Faucets installation

เงื่อนไขในการใชงาน
1. แรงดันการจายน้ําเย็น*น้ํารอน
แรงดันต่ําสุด.....................................0.05 MPa (แรงดันน้ําขณะไหล)
แรงดันสูงสุด.....................................0.5 MPa (แรงดันน้ําขณะหยุดนิ่ง)
แนะนําใหใช แรงดัน
TBW01401T*…..0.12-0.5 MPa ( แรงดันน้ําขณะไหล )
TBW01402T*…..0.12-0.5 MPa ( แรงดันน้ําขณะไหล )
TBW01404T*…..0.12-0.5 MPa ( แรงดันน้ําขณะไหล )
เมื่อแรงดันเกิน 0.5 MPa จะตองระบายแรงดันออก
การทดสอบความทนแรงดัน..... 1.6 MPa ( แรงดันคงที่ )
2. อุณหภูมิสําหรับการจายน้ําตองไมเกิน 4-90°C แนะนําใหใชที่อุณหภูมิ 60±5°C หามใชไอน้ําสําหรับการจาย
น้ํารอน
3. อุณหภูมิแวดลอมสําหรับการใชงานมีคาสูงกวา 0°C หากอุณหภูมิแวดลอมมีคาต่ํากวา 0°C กอกน้ําอาจจะ
เสียรูปและมีรอยแตกราวเกิดขึ้นจากการแข็งตัว
4. เพื่อปองกันความเสียหายภายในหองอาบน้ําฝกบัว ไมควรใชน้ําที่ อุณหภูมิ เกิน 60 °C แนะนําใหใชน้ํา
อุณหภูมิ 45 °C
5. หากไมมีการใชงานเปนระยะเวลานาน อาจจะสงผลทําใหเกิดสนิมบริเวณภายนอกและภายในของฝกบัวและ
อุปกรณ ที่ใชในการประกอบ อาจจะไมสามารถใชงานได
6. หากคุณตองการทิ้งผลิตภัณฑนี้ หามจัดการเหมือนกับการทิ้งขยะทั่วไปหรือขยะในครัวเรือน โปรดปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดการ การนํากลับมาใชใหม หรือการเก็บรวบรวมโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่เกี่ยวของ
7. ผลิตภัณฑที่อยูในคูมือนี้ใชเพื่อการทําความสะอาด
ี ุดของการติดตั้ง และการใชงาน แนะนําใหใช กอกน้ํา ผลิตภัณฑ ของ TOTO
※ เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีท่ส

ขอควรระวังในการติดตั้ง
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คําเตือน: หมายถึงการละเวนไมปฏิบัตติ ามเครื่องหมายนี้และการใชงานที่ผิดปกติ อาจจะสงผลทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย
ขั้นสาหัสและถึงแกชีวิตได
ขอควรระวัง: หมายถึงการละเวนไมปฏิบัตติ ามเครื่องหมายนี้และการใชงานที่ผิดปกติ อาจจะสงผลทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายและทรัพยสิน

Parallel
Base

Fixed support

Shower connecting pipe

O-ring

In installing the connecting straight
Pipe and body , pay attention to
Complete fit and leave no gap.

Before installation , apply soap water on the
O-ring ; take care not to scratch in installation
Fixing screw
Hex wrench
More than 1 / 4 turn
Decorating cover
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เงื่อนไขการใชงานและขอควรระวังในการติดตั้ง
คําเตือน
1. ดานการจายน้ํารอนของกอกน้ําอยูในสภาพที่มอี ุณหภูมิสูง หามใหผิวสัมผัสกับผิวของอุปกรณโดยตรง
มิฉะนั้นแลวอาจจะเกิดแผลถูกลวกจากความรอนสูงได ได
2. หามสลับทอน้ําเย็น*รอน มิฉะนั้นแลวอาจจะเกิดแผลถูกลวกจากความรอนสูงได
3. หามใชไอน้ําเพื่อจายแทนน้ํารอน มิฉะนั้นแลวอาจจะเกิดแผลลวกจากความรอนสูงได
4. เมื่อเปลี่ยนจากดานของเตาเสียบไปทางดานอาบน้ําหรือดานอาบน้ําไปทางดานน้ําโดยตรงอุณหภูมขิ องน้ําอาจเปลี่ยนแปลงได
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชหลังจากวัดอุณหภูมินํา้ ดวยมือมิฉะนั้นอาจทําให เกิดการลุกลามได
5 ยกสวนควบคุมอุณหภูมิใหชาๆหากหมุนที่จับอุณหภูมอิ ยางรวดเร็วอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางรวดเร็ว
6. เมื่อเครื่องหมาย "40" บนที่จับควบคุมอุณหภูมิอยูในแนวเดียวกันกับจุดสีขาวที่ตัวถังหลักอุณหภูมิของปลั๊กไฟของอุปกรณ กอกน้ํา คือ 40
เมื่อหมุน (โดยไมตองกดปุมควบคุมความปลอดภัย แตถึงมือจับที่ปรับอุณหภูมิของ Roe ขึ้นไป อุณหภูมิของทอระบายน้ําประมาณ 42 องศา
เซลเซียสหลังจากใชน้ํารอนแลวจําเปนตองเปดที่จบั เพื่อควบคุมอุณหภูมิ "40" เพื่อไมใหน้ํารอนพนออกเมื่อใช งาน อีกครั้ง

ขอควรระวัง
1. เนื่องจากสวิทชควบคุมอุณหภูมิเปนสวนประกอบที่แมนยําอยาทําลายการอนุญาต มิฉะนั้นเงื่อนไขที่ไมดีเชน
การรั่วไหลของน้ํา,
2. ไมควรทํางานตกพื้น หรือ กระแทก ตอผลิตภัณฑมิฉะนั้นอาจมีการรั่วไหลของน้ํา
3. การออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา ผลิตภัณฑจริงอาจจะไมตรงกับภาพ
ประกอบ อยางไรก็ตามหลักการติดตั้งอุปกรณจะยังเปนเหมือนเดิม
4.เนื่องจากการตรวจสอบน้ําประปากอนโรงงานเดิมอาจมีนํา้ ที่เหลืออยูในกอกน้ํานี้ไมใชปญหาของผลิตภัณฑ

การบํารุงรักษา
เพื่อรักษาไวซึ่งลักษณะที่สวยงามของผลิตภัณฑ ผูใชจําเปนตองบํารุงรักษาและดูแลรักษาผลิตภัณฑ โดยใชวิธีการดังนี้
1. ใชเศษผาที่นุมเช็ดชิ้นสวนตางๆ เปนประจํา และใชเศษผาที่นุมชุบน้ําเพื่อทําการเช็ดบางในบางครั้งบางคราว
2. เมื่อมีส่งิ สกปรกเห็นไดอยางชัดเจน ใหใชน้ําลางอยางเพียงพอ หลังจากที่เช็ดดวยผลิตภัณฑทําความสะอาดมีฤทธิ์เปนกลาง
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รูปแบบการติดตั้งน้ําที่สมบูรณ
TBW01401T* : ชุดฝกบัวยืนอาบน้ํา

ติดตั้งที่ผนัง

ตําแหนงปลดล็อค

ตําแหนงล็อค
P

(ฝกบัวมือถือ)
ซื้อแยกตางหาก
ตัวกักเก็บ
น้ํารอน

ตัวกักเก็บ
น้ําเย็น
ทางน้ําไหล
ออก

ทางน้ําออกของ
ฝกบัว

ปด

ติดตั้งที่ผนัง
5

หมายเหตุ : หนวยการวัดเปน มิลลิเมตร
มิติขอมูลใน ( ) คือขนาดขอมูลอางอิง
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รูปแบบการติดตั้งที่สมบูรณ
TBW01402T* ชุดฝกบัวยืนอาบน้ําพรอมชุดควบคุมอุณหภูมิ
TBW01404T* ชุดฝกบัวยืนอาบน้ําพรอมชุดควบคุมอุณหภูมิ

ติดตั้งที่ผนัง

ตําแหนงปลดล็อค

ตําแหนงล็อค
(ฝกบัวมือถือ)
ซื้อแยกตางหาก
ตัวกักเก็บ
น้ํารอน

หมายเหตุ : หนวยการวัดเปน มิลลิเมตร
ติดตั้งที่ผนัง
มิติขอมูลใน ( ) คือขนาดขอมูลอางอิง
7

ตัวกักเก็บ
น้ําเย็น
ทางน้ําไหล
ออก

ทางน้ําออกของ
ฝกบัว
6

วิธีการติดตั้ง

Installation completion figure

1. การทําความสะอาดทอจายน้ํา
กอนการติดตั้งกอกน้ํา จําเปนตองลางและฉีดน้ําลางฝุน ทราย ฯลฯ ในทอจายน้ําใหสะอาดเสียกอน
2. การติดตั้งกอกน้ํา
(1) ทาน้ํายาล็อคเกลียวหรือพันเทปพันเกลียวที่ทอตอเยื้องศูนยกลาง 2 ทอ และจากนั้นใหทําการขันทอจาย
น้ําเย็นและน้ํารอนใหแนน
ขอควรระวัง: ใหปรับตั้งทอตอเยื้องศูนย 2 ทอ เพื่อปรับระยะหางศูนยกลางใหอยูในชวง 150±16 มม.
และรักษาใหทอตอเยื้องศูนย 2 ทอ ขนานกับพื้นผิวผนังและใหอยูในระนาบเดียวกัน ระยะหางจากทอ
จายน้ําเย็นและน้ํารอนจนถึงพื้นผิวผนังถูกควบคุมใหอยูภายในระยะ 6 มม. โดยไมมีสวนที่ยื่น
ออกมาจากพื้นผิวผนัง มิฉะนั้นแลว อาจจะมีชองวางหรือการติดตั้งที่ไมดีพอเกิดขึ้นกับกอกน้ํา
(2) ขันฝาปดเพื่อความสวยงามที่อยูในทอตอเยื้องศูนย ใหขันใหแนนเขากับผนังที่ตกแตงสวยงาม
ขอควรระวัง: เพื่อใหมั่นใจวาฝาปดเพื่อความสวยงามสามารถปดรูติดตั้งไดหมดหลังจากทําการติดตั้ง
แลว โปรดควบคุมขนาดชองรูติดตั้งใหมีความเหมาะสม (แนะนําใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวา
40 มม.) มิฉะนั้นแลว อาจจะสงผลตอความสวยงามในการติดตั้ง
(3) ใสปะเก็นตัวกรองลงในน็อต และเชื่อมตอน็อตกับทอตอเยื้องศูนยและใชประแจขันใหแนน
ขอควรระวัง: ก. ในการขันน็อตใหแนน ใหยืนยันวาปะเก็นตัวกรองไดใสไวในน็อตเปนลําดับแรหรือไม
ข. ใหขันน็อตใหแนนในระดับที่ไมมีน้ํารั่วเทานั้น อาจจะมีชองวางระหวางแผนปดผนัง
ท่อจ่ายนําร้ อน
ผิวผนังทีทําเสร็จ

ชองเปดผนัง
ต่ํากวา 40.5

T
TBW01402T*”
Shower Column w/Thermostat valve
TBW01404T*”
Shower Column w/Thermostat valve
T

การติดตังให้ ได้ มุมฉากกับพืนผิวผนัง
ท่อจ่ายนําเย็น

ผิวดานปลายของทอตอเยื้องศูนย ดานซาย
และขวาขนานกับพื้นผิวและอยูในระนาบ
เดียวกัน
ชองวางระหวางทอจายน้ําเย็นและน้ํารอนและพื้นผิวผนังควรจะควบคุมใหอยูในระยะ 6 มม.

ทอจายน้ําเย็นและน้ํารอนจะตองไมเปดโลงจากพื้นผิวผนัง มิฉะนั้นแลวอาจจะมี
ชองวางเกิดขึ้น

ผิวผนังทีทําเสร็จ

7

รูปที่ 1 การติดตั้งทอตอเยื้องศูนย

น้ อยกว่า 6 มม.

ผิวผนังทีทําเสร็จ
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Installation completion figure
T Shower Column w/over head shower(1mode)
TBW01401T*”

วิธีการติดตั้ง
3. การกําหนดตําแหนงในการเจาะผนัง และ วิธีการติดตั้งฐานยึดผนัง
( หนวยเปน : มิลลิเมตร )
รูยึดสําหรับฐาน

ระยะกลางของตัวกอกน้ํา

ติดตั้งที่ผนัง
ฐาน
สกรู

ความกวาง 6 มม.
ความลึก 50 มม.

พุกพลาสติก

ฐาน

5

นับจากศูนษกลาง
สกรู
วาลวหลัก
① กําหนดตําแหนงของการติดตั้งฐานยึดตามมิติขอมูลดังแสดงในรูปดานบน
② เจาะรูบนผนังที่รูติดตั้งสอดคลองกันกับฐาน (ความกวางประมาณ 6 มิลลิเมตร และ ลึก 50 มิลลิเมตร)
③ ดันทอขยายออกไปในรูบนผนัง
④ ใชน็อตเพื่อยึดกับผนังกําแพง
( เมื่อถึงขั้นตอนนี้ไมควรขันแรงจนเกินไป ตรวจสอบวาฐานขยับเขยื้อนหรือไม )
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วิธีการติดตั้ง
4. การติดตั้งทอเชื่อมตอฝกบัว
ดังที่แสดงในรูปดานลาง ใหจัดตําแหนงรูของทอเชื่อมตอฝกบัวกับฐานรองรับแบบยึดแนนใหอยูในระนาบเดียวกัน แลวขันใหแนนดวย
สกรูขนาดเล็ก (กอนติดตั้ง ใสน้ําสบูที่แหวนยางโอริง)
ฐานรองรับ
ทอเชื่อตอแบบโคง
ฐานรองรับ
แหวนยางโอริง

สกรูขนาดเล็ก

รูขนาดเล็ก

สกรูขนาดเล็ก

ในการติดตั้ง ดูใหแนใจวารูขนาดเล็กบนทอเชื่อมตอ
แบบตรงอยูในแนวเดียวกับรูบนฐานรองรับ

กอนติดตั้ง ใสน้ําสบูที่แหวนยางโอริง และ
ระวังไมใหขีดขวนในระหวางการติดตั้ง
ทอเชื่อมตอแบบตรง

5. การติดตั้งฐานรองรับแบบยึดแนน
(1) ใสทอเชื่อมตอแบบตรงเขาไปในชิ้นสวนหลักใหพอดี (กอนติดตั้ง ใหใสน้ําสบูเล็กนอยตรงแหวนยางโอริงของชิ้นสวนหลักของกอกน)
(2) ใสฐานรองรับเขากับตัวฐานใหแนนพอดี
(3) ตรวจดูใหแนใจวาทอเชื่อมตอแบบตรงขนานกับพื้นผิวผนังที่สมบูรณ ปรับความสูงของฐาน และวางตําแหนงที่ยึดของฐาน
(4) ขันสกรูที่ฐานใหแนน (4 ชิ้น)
ขนานกัน
ฐาน
ฐานรองรับ

ปรับความสูงได

ทอเชื่อมตอฝกบัว
ชิ้นสวนหลักของกอกน้ํา
แหวนยางโอริง
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กอนติดตั้ง ใสน้ําสบูที่แหวนยางโอริงและระวังไมใหโดน
ขูดในระหวางการติดตั้ง

ในการติดตั้งทอเชื่อมตอแบบ
ตรงกับชิ้นสวนหลัก ใหม่นั ใจวา
ใสไดพอดีไมมีชองวาง
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วิธีการติดตั้ง
6. การติดตั้งฝาครอบ
กอนการติดตั้ง ใหใสน้ําสบูบนแหวนยางโอริงแลวจึงใสฝาครอบเขากับฐานรองรับ

ฝาครอบ

7. การติดตั้งชิ้นสวนหลักของกอกน้ํา
แหวนยางโอริง
(1)ใสทอเชื่อมตอแบบตรงเขากับชิ้นสวนหลักใหพอดี
(กอนติดตั้ง ใหใสนํา้ สบูบนแหวนยางโอริงที่ชิ้นสวนหลักของกอกน้ํา)
ฐานรองรับ
(2)ใสฐานรองรับเขากับฐานใหพอดี
(3)ใชประแจขันน็อตที่ชิ้นสวนหลักของกอกน้ําใหแนน
(4)ใสน้ําสบูบนแหวนยางโอริงที่ชิ้นสวนหลักเล็กนอย แลวจึงใสฝาครอบที่ฐาน (มั่นใจวาใสไดพอดี)
(5)ปรับสวนตรงของทอเชื่อมตอฝกบัวใหอยูในตําแหนงที่ขนานกับพื้นผิวผนัง จากนั้นใชประเเจหกเหลี่ยมขัน
สลักเกลียวยึดใหแนน (*ดังที่แสดงในรูปดานลาง หลังจากใชประเเจหกเหลี่ยมในลักษณะตั้งฉาก
ขันสลักเกลียวใหแนนแลว ใหใชประเเจหกเหลี่ยมในแนวขวางและหมุนใหไดมากกวา 1/4 รอบ เพื่อให
ขนานกัน
ยึดแนนขึ้น)
ฐาน

ฐานรองรับ

ทอเชื่อมตอฝกบัว

แหวนยางโอริง

ในการติดตั้งทอเชื่อมตอแบบตรงกับชิ้นสวนหลัก ให
มั่นใจวาใสไดพอดีไมมีชองวาง

กอนติดตั้ง ใสน้ําสบูที่แหวนยางโอริงและระวังไมใหโดน
ขูดในระหวางการติดตั้ง
สลักเกลียว
ประแจหกเหลี่ยม

53

มากกวา 1 / 4 รอบ
ฝาครอบ
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คูมือการติดตั้ง
8. ติดตั้งฝกบัวอาบน้ํา
ใช ประแจปากตายจับเพื่อขันฝกบัวอาบน้ําและปลายเกลียวของทอโคงงอปรับหัวฝกบัวอาบน้ําดานลางใช
ประแจ L เพื่อขันสกรู

ขอตอทอ ฝกบัว
ตะแกรงกรอง

ระวังอยาใหทอกระแทกหรือตก
หลน อาจทําใหรั่วได

ล็อคสกรู

ประแจ

conecting pipe

หัวฝกบัว
ประแจปากตาย
หลังจาก ขันหัวฝกบัวเสร็จเรียบรอยแลว ให
ทดสอบ วาขันแนนหรือไม ปองกันการสึก
หรอและเสียหาย

The product using this detailed list include :

T

TBW01401T*” Shower Column w/over head shower(1mode)
TBW01402T*” Shower Column w/Thermostat valve
T Shower Column w/Thermostat valve
TBW01404T*”

T
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Instructions for Construction

Before Using Product, read these Instructions for
operation carefully and retain it for future reference
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