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ขอขอบพระคุณทีทา่ นเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า TOTO ของเรา
โปรดมัน่ ใจว่าท่านได้ เลือกซื ้อสุขภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ที่ดีที่สดุ ที่มีชื่อเสียงในระดับ
มาตรฐานสากล ซึง่ มีการออกแบบที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยได้ มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความสวยงามและคุณสมบัติ
ด้ านการใช้ งานที่เป็ นเลิศ TOTO มีความภูมิใจเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะได้ ส่งมอบสุขภัณฑ์
ที่หรู หราและเป็ นมิตรต่อผู้ใช้ งานให้ กบั ลูกค้ า เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ด้ วยคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์อนั โดดเด่น และรู ปลักษณ์การออกแบบที่มีระดับของผลิตภัณฑ์ของเรา
จะนาความพึงพอใจมาสู่คณ
ุ ลูกค้ าทุกท่าน

อ่างล้ างหน้ าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดส่ วนประกอบ
ชื่อส่วนประกอบ

อ่ำงล้ ำงหน้ ำวำงบนเคำน์ เตอร์
(L1634)
ชุดท่อน ้ำทิ ้ง
(DN012(A))
ชุดน็อตติดตั ้ง
(TX809LV2)
คู่มือกำรติดตั ้ง
(Manual , Template)
■ ภาพประกอบการติดตัง้

หมำยเหตุ

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

230

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
อ่างล้ างหน้ าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รู ก๊อก)
เส้ นผ่าศูนย์กลางของรู ก๊อก
: Ø35 มม
รู น ้าล้ น
: ไม่มี
ขนาดของผลิตภัณฑ์
: 400 x 230 x 152 (มม)

■

ภำพประกอบ

จำนวน
1 ชิ ้น

400
0~40

(A)

152

10~30

TX809LV5

(155)

820

PT1/2

590

515

150
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ขัน้ ตอนการติดตัง้ อ่ างล้ างหน้ า

L1634
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ซิลิโคนกันน ้า

1

ระยะห่างจากผนัง

2

หนาไม่เกิน 35 มม.

น็อตยึด TX809LV5

กาหนดระยะการติดตัง้ โดยการหาจุด
กึ่งกลางของเคาน์เตอร์ แล้ วนา Template
มาวาง บนเคาน์เตอร์ ลากเส้ นตาแหน่งการ
ติดตัง้ ตามTemplate ของรอยสาหรับตัด
และเจาะระยะติดตัง้
ข้ อควรระวัง : ตาแหน่งการติดตังอ่
้ างล้ างหน้ า
กับระยะห่างจากผนัง หากมากเกินไป จะมี
ผลกระทบกับการติดตังชุ
้ ดท่อน ้าทิ ้งไม่
สามารถติดตังได้
้

ใช้ เครื่องมือในการเจาะหรือตัด ตาม
เส้ นที่กาหนด บนเคาน์เตอร์ สาหรับ
ติดตังก๊
้ อกน ้า และยึดอ่างล้ างหน้ า
ข้ อควรระวัง : กรอบเส้ นปะด้ านนอกเป็ นเพียง
เส้ นแสดงขนาดของอ่างล้ างหน้ าด้ านนอก
เท่านัน้ ไม่ใช่เส้ นสาหรับติด หากมีการเจาะหรือ
ตัดผิดพลาด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆใน
กรณีเกิดความเสียหาย

นาอ่างล้ างหน้ ามาวางบนเคาน์เตอร์ ตาม
ตาแหน่งที่กาหนด โดยให้ น็อตตะขอลงใน
ตาแหน่งรูที่เจาะ แล้ วใส่แหวนรองตาม
ด้ วยน็อตปี ก ขันให้ แน่นติดกับเคาน์เตอร์
7

ความหนาของเคาน์เตอร์ ในการติดตังไม่
้ ควร
เกิน 35 มม อาจมีผลต่อความแข็งแรงของน็อ
ตยึด หลังจากยึดน็อตแล้ วให้ ใช้ ซิลิโคนติดให้
รอบอ่างล้ างหน้ า เพื่อยึดติดกับเคาน์เตอร์
ข้ อควรระวัง : ไม่ควรใช้ ซิลิโคนหรือกาว
อีพอกซี่ปริมาณมากเกินไป จนทาให้ เกิด
ความสิ ้นเปลือง
8

4

3

ลูกยางรอง

เมื่อประกอบอ่างล้ างหน้ าบนเคาน์เตอร์ และ
ยึดด้ วยซิลิโคนแล้ ว รอซิลิโคนแข็งตัว ให้
ประกอบก็อกน ้า ตามรุ่นที่กาหนด

น็อตตะขอ

แหวนรอง
น็อตปี ก

นาชุดน็อตสาหรับยึด ออกจากบรรจุ
ภัณฑ์ ถอดน็อตปี ก และแหวนรองออกให้
เหลือแต่น็อตตะขอและลูกยางรอง

นาชุดน็อตตะขอใส่ในรูสาหรับติดตังด้
้ านใต้
ของอ่างล้ างหน้ า ให้ ลกู ยางรองอยูใ่ น
ตาแหน่งของบ่ารองรับของอ่างล้ างหน้ า

ชุด Stop valve

ชุดท่อน ้าทิ ้ง

ประกอบชุดท่อน ้า และชุดท่อน ้าทิ ้งเข้ า
กับอ่างล้ างหน้ า

ต้ องการคาแนะนาเพิ่มเติม

ติดต่อ โทร. 0-2650-9925, 09-2246-5880
ผู้ผลิต บริ ษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จากัด 77 หมู่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
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Thank you for choosing TOTO product.
You have purchased one of the best sanitary wares available today,
backed by TOTO's worldwide finest reputation. With unique and novel designs.
Especially with the perfect combinnation between beauty and specification,
TOTO are proud to supply our customers with luxury and user-friendly products.
We truly hope all these outstanding quality & first-rate features will bring you
the real sastisfaction.

Console LAVATORY

Console Lavatory
(L1634)
Drainge Fitting set
(DN012(A))
Mounting Bolt set
(TX809LV2)
Installation manual
(Manual , Template)
■ Drawing Installation

Specifications
Faucet hole at the Console Lavatory
Faucet hole diameter
: Ø35 mm
Overflow hole
: Not
Product dimension
: W400 x L230 x H152 (mm)

Illustration

Quantity
1 piece

Remarks

1 ST
1 ST
1 ST

230

■

Component Detail
Names of parts

400
0~40

(A)

152

10~30
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TX809LV5

(155)

820

PT1/2

590

515

150

L1634
Process of installation LAVATORY
1

Leave some space

L1634
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Waterproof sealant

2

Maximum
thickness 35 mm

Bolts TX809LV5

Depending on the installation location to
install the sheet-like positioning wash pen
wash basins installed along the edges of the
sheet-like contour washbasin with mounting
holes depicted in the table
Warning: washbasin countertop mounting
position should take into account the need to
install the faucet size, as too close to the
wall, it may lead to the drainage rod can not
be installed or not working.

Mounting holes along the contour cutting
contour drains and faucet with table size
installed properly cut faucet mounting holes
WARNING: wash the outer contour line only as
a location positioning wash with, do not cut,
cutting losses due to errors caused by my
company irresponsible.

The face wash carefully propped up, slowly
add the table after the hook bolt mounting
holes aligned, and in accordance with the
method shown in the table will wash fixed

The maximum thickness of the mounting table
is 35mm thick countertop will affect the
strength of the installation, after installation,
use a waterproof sealant around the edge of
the wash basins and countertops in contact

7
Warning: Never use epoxy glue loss or
hardened larger volume of sealing material,
and thus caused the company responsible
8

4

3
0IMV0102

Tapered pads

Once the sealing material hardens, the leader
in accordance with the requirements of the
specification on its instructions to install the
countertop

Hook bolts

Washer
Wing nut

Remove the bolts from inside the product
packaging washer and wing nut removed,
leaving only the cone-shaped pads on the
hook bolts.

The hook bolts were placed around the
mounting hole in the bottom of the wash basins
on both sides and adjust the direction of the
conical pad in the direction consistent with the
mounting holes.

Stop valve

Drainage

Connecting water and drainage pipes

For more information

Please contact, Tel. 0-2650-9925, 09-2246-5880
TOTO (THAILAND) CO.LTD 77 Moo 5, Nong Plamor, Nong Khae, Saraburi 18140

