คู่มือการติดตังอ่ างล้ างหน้ าแขวนผนัง

LW196K , LW196HFK , LW196FK

WALL HUNG LAVATORY INSTALLATION MANUAL
A. การติดตังอ่ างล่ างหน้ า / Install the lavatory.
1. เจาะรู สําหรับยึดน๊ อต / Drill mounting bolt holes.

2.

หมายเหตุ : ตรวจสอบระยะให้ ถูกต้ องตาม Drawing(A)

3. ติดตังก๊ อกนําและชุดสะดือรูนําออก

(Pop-up)
โปรดดูรายละเอียดการประกอบก๊ อกนําตามคูม่ อื
ติดตังก๊ อกนํา / Install the faucet and the pop up

ติดตังน๊ อตสําหรับยึด / Install mounting bolts.

Note:Ensure that (A) dimension extract as drawing.

5. ประกอบท่อระบายนําทิงและต่อสายนําเข้ าก๊ อกนํา / Install the
drainage pipe and flexible hose for faucet .

4. ติดตังอ่างล้ างหน้ า / Install the lavatory body.
หมายเหตุ : ใช้ ระดับนําวัดให้ อ่างล่างหน้ าได้ ระดับ
Note: Use a water level to take the balance for lavatory.

waste.Refer manual attached to the faucet.
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ซิลิโคน
B. การติดตังอ่ างล้ างหน้ าพร้ อมขารองแบบแขวนผนัง / Install the half pedestal lavatory.
1. เมื4อติดตังตามขันตอนที4 1,2,3,4 (หัวข้ อ A) แล้ วให้ กําหนดตําแหน่งการติด
ตังขารองอ่างล้ างหน้ ากับรูสกรูยึดขารองอ่าง / The first, install as steps
1, 2, 3, 4 (item A), then place the pedestal to mark position to install
the screws.

2.

ใส่พกุ ยึดน๊ อตที4รูสําหรับยึดน๊ อต Insert the bushing nut into fixed hole.

3. ประกอบท่อระบายนําทิงและต่อสายนําเข้ าก๊ อกนํา Install the
Drainage pipe and flexible hose for faucet.

4. ขันสกรู สําหรับยึดขารองอ่าง / Install the screw to fixed the half
pedestal.
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กําหนดตําแหน่ง /Mark
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ซิลิโคน
C. การติดตังอ่ างล้ างหน้ าพร้ อมขารองแบบตังพืน / Install the full pedestal lavatory.
2. กําหนดตําแหน่งรู ยึดอ่างล้ างหน้ า
/ Marking hole to fixed the lavatory.

กําหนดตําแหน่ง / Mark

3. ติดตังอ่างล้ างหน้ าและชุดสําหรับยึดขารองอ่าง / Install the lavatory and the bracket of pedestal.
ติดตังตามขันตอนที4 B,3,4,5 (หัวข้ อ A) / Install as steps 2, 3, 4, 5 (item A).

แหวนรอง

280
0~5

4. ติดตังขาตังเข้ ากับชุดยึดขาตังอ่าง / Install to fixed the pedestal into the bracket.

น๊ อต /Nut

50

1. กําหนดตําแหน่งติดตังที4ยึดขาตัง
/ Marking position to install the bracket.

Washer

รูยึดน๊ อต

สายนําดี /Flexible hose

ที4ยึดขาตัง
Bracket

Bolt holes
(Ø12x65)

ท่อระบายนําทิง

กําหนดตําแหน่ง
/Mark

Drainage pipe

สลักเกลียว / Bolt
100
Ø8x45

ซิลิโคน

LW196K,LW196HFK,LW196FK TTL : 2017/4

