ก๊อกอ่างล้างหน้ า-ล้างมือ ทรงกึงสูง (เฉพาะนําเย็น)

ก๊อกอ่างล้างหน้ า-ล้างมือ ทรงกึงสูง (เฉพาะนําเย็น)
TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

ข้อควรระวังในการใช้งาน

มือจับ

คําเตือน: หมายถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามเครือ งหมายนีและการใช้งานทีผ ดิ วิธี อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและ
ถึงแก่ชวี ติ ได้
ข้อควรระวัง: หมายถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามเครือ งหมายนีและการใช้งานทีผ ดิ วิธี อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและ
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ได้

1.สกรู

TLS01106T

ฝา
ครอบ

8.จุกปิ ดสกรู
นัทล็อก

คําเตือน

.วาล์วเปิ ด-ปิ ด

1.เด็กไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้โดยลําพัง หรือสามารถใช้ได้ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่เท่านัน
2.อย่าใช้ไอนําเพือจ่ายนําร้อน มิฉะนัน แล้วไอนําร้อนอาจจะลวกผิวคุณได้

TLS02104T

ข้อควรระวัง
1.เนืองจากวาล์วเซรามิคเป็ นส่วนประกอบทีเ ปราะบาง ดังนัน อย่าถอดส่วนประกอบนีหากไม่ได้รบั อนุ ญาตมิฉะนัน แล้วอาจ
จะส่งผลทําให้นํารั วได้ ฯลฯ
2.อย่าให้ผลิตภัณฑ์กระแทกหรือหล่น มิฉะนัน แล้วอาจจะเสียหาย และอาจจะมีนํารัวได้

3.แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดทีม ฤี ทธิ 9เป็ นกลางในการทําความสะอาดก๊อกนํา ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดอย่าง
อืนทีม ฤี ทธิ 9ไม่เป็ นกลางอาจจะสร้างความเสียหายต่อผิวเคลือบและทําให้พนื ผิวเปลีย นสีได้
4.อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและนํายาทําความสะอาดทีเ ป็ นกรด ผงขัด ฯลฯ
ทีม เี ม็ดหรือแปรงไนลอน มิฉะนัน แล้วอาจจะทําให้ผวิ เคลือบเกิดความเสียหายได้ ฯลฯ
5.สามารถใช้เศษผ้าทีน ุ่มเพือ เช็ดหรือแว๊กซ์ขดั รถเช็ดได้ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทใี ช้เช็ดหรือขัดต้องไม่มสี ว่ นผสมของ
เรซิน มิฉะนัน แล้วอาจจะทําให้ก๊อกนําสูญเสียความเงาวาวและอาจจะเป็ นสนิมได้
6.อย่าปล่อยทิง ไว้โดยไม่ได้ใช้งานนานเกินไป มิฉะนัน แล้วอาจจะเกิดสนิมภายในและภายนอกก๊อกนํา ซึง อาจจะรุนแรง
ถึงระดับทีไ ม่สามารถใช้งานได้อกี ต่อไป
7.หากแรงดันทางออกนํามีค่าสูงเกินไป ให้ปรับตัง วาล์วนําเพือ ให้มรี ะดับการไหลตามทีค ุณต้องการ เพือ ป้ องกัน
นํากระเด็นออกนอกอ่างล่างหน้า
8.ผลิตภัณฑ์มกี ารปรับปรุงการออกแบบอย่างสมําเสมอ ดังนัน ผลิตภัณฑ์จริงอาจจะไม่ตรงกับภาพประกอบแต่ยงั คงใช้
หลักการติดตัง ทีเ หมือนกัน

5.แหวนยาง

ฐานวาล์ว

ตัวก๊อก

TLS03104T

5,6.หัวทํา
ฟอง

ฐานรอง
ประเก็นกาว

7.ชุดสายนํBาดี

ยางรอง
TLS04105T

สกรู

การบํารุงรักษา

9,10.ตะแกรง
กรอง

แหวนล๊อค

ในการบํารุงรักษาลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามนัน ผูใ้ ช้จาํ เป็ นต้องดําเนินการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยใช้
วิธกี ารดังนี
1. เช็ดด้วยผ้านุ่ม ๆ เป็ นประจําและใช้ผา้ นุ่ม ๆ ทีจ ุม่ ลงในนําเพือ เช็ดเป็ นครัง คราว
2. เมือ พบว่ามีสงิ สกปรกเกิดขึน ใช้นําล้างให้พอ หลังจากนัน เช็ดด้วยผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด

แหวนสปริง
8.น็อต
TLS03104T

ก๊อกอ่างล้างหน้ า-ล้างมือ ทรงกึงสูง (เฉพาะนําเย็น)

ก๊อกอ่างล้างหน้ า-ล้างมือ ทรงกึงสูง (เฉพาะนําเย็น)

TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

เงือนไขการใช้งาน

การติ ดตัง
1

2

1.แรงดันการจ่ายนํา.
แรงดันตําสุด…………………… 0.05MPa (แรงดันขณะนําไหล).
แรงดันสูงสุด…………………… 1.0MPa (แรงดันคงที) .
แรงดันทํางานทีแ นะนํา................... 0.1 - 0.5 MPa (แรงดันขณะนําไหล).
แรงดันทดสอบ........................... 1.6 MPa (แรงดันขณะคงที) .
2.หากไม่มกี ารใช้เป็ นเวลานาน อาจจะเกิดสนิมภายในและภายนอกก๊อกนํา และอาจจะไม่สามารถใช้งานได้
3.หากคุณต้องการกําจัดทิง ผลิตภัณฑ์นี อย่าทิง เป็ นขยะครัวเรือนทั วไป โปรดปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดการกําจัดทําลาย การนํา
กลับมาใช้ใหม่ และการเก็บรวบรวมอย่างเหมาะสมโดยหน่วยงานการกําจัดทําลายทีเ กีย วข้อง.
4.ผลิตภัณฑ์ในคูม่ อื นีใช้เพือทําความสะอาด.

B

(375)

Max
35

C

E

D

TLS03104T

ยางรอง

การแยกชิ นส่วนและการตรวจสอบ

แหวนล๊อค
A

หน่วย : มม.
Model

A

B

C

D

E

TLS01106T

G1/2

65

(172)

(107)

264

TLS02104T

G1/2

50

(178)

(106)

267

TLS03104T

G1/2

62

(194)

(95)

258

TLS04105T

G1/2

62

(194)

(95)

253

ปัญหา

จุดตรวจสอบ

นําไหลน้อย,เบา

6,7,9

แหวนสปริง
น็อต
ชุดสายนํBาดี

6,9. มีสิงสกปรกอุดตันตะแกรงกรองหรือไม่ ?
7. มีการบิดงอหรือไม่
3,4. มีสิงสกปรกหรือรอยขีดข่วนหรือไม่

ตะแกรงกรอง
1. ทําความสะอาดในท่อนําประปา.
ก่อนติดตัง ก๊อกนําจําเป็ นต้องล้างเศษ,ทราย,ฯลฯ ในท่อนําประปา.
2. การติ ดตัง ก๊อกนําหลัก.
(1) ดังแสดงในรูปที 2 ให้ถอดน็อต,แหวนสปริง,แหวนล๊อค ทีส ว่ นล่างของก๊อกนําออก.
(2) ติดตัง ก๊อกนําเข้ากับอ่างล้างหน้าและขันน็อต, แหวนสปริงและแหวนล๊อคให้แน่นตามลําดับ., ดังแสดงในรูปที 2.
(3) ต่อสายชุดสายนําดีเข้ากับท่อจ่ายนําประปา.
หมายเหตุ:
1.ก่อนทีจ ะต่อเข้ากับท่อจ่ายนําโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะแกรงกรองมีอยู่ดา้ นใน.
2.หน่วยมิตดิ า้ นบนเป็ นมิลลิเมตร.
3.มิตขิ อ้ มูลใน ( ) เป็ นมิตขิ อ้ มูลอ้างอิง.

ข้ อสังเกตุ

นํารัว

3,4,5,10

5. ยางรองมีรอยขีดข่วนหรือขันแน่ นหรือไม่ ?

มือจับหลวม

1,2

10. ยางรองมีรอยขีดข่วนหรือไม่ ?
ตรวจสอบว่ ามีการขันแน่ นเพีย งพอหรือไม่

ตัวก๊อกหลวม

8

ตรวจสอบว่ ามีการขันแน่ นเพีย งพอหรือไม่

ต้องการคําแนะนําเพิ มเติ ม
0M547
ติดต่อ โทร. 0-2117-9520, 0-2026-3561
ผูผ้ ลิต บริษทั โตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (( หมู่ + ต.หนองปลาหมอ อ. หนองแค จ.สระบุร ี 34356
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SEMI-TALL LAVATORY FAUCET (COLD WATER ONLY)

SEMI-TALL LAVATORY FAUCET (COLD WATER ONLY)

TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

Attentions in using
Warning: it means that ignoring this mark and misoperation may cause serious personal injury
and death.
Attention : it means that ignoring this mark and misoperation may cause serious personal injury
or property loss.

TLS01106T

Handle

1.Screw

Cover

2.Index
Lock nut

Warning
1.Children are not allowed to use or can use only under the custody of adult. Such special groups as
the aged and disabled should be accompanied by those with behavioral competence when using it.
2.Do not use steam to supply hot water. Otherwise, scalding may occur.

3.Cartridge

4.O-Ring

TLS02104T

Cartridge base

Attentions
1.As the ceramic cartridge is a precise component, do not dismantle it without authorization.
Otherwise, such poor conditions as water leakage,etc. may be caused.
2.Do not impact the product. Otherwise, failure, water leakage may occur.
3.It is imperative to use a neutral detergent in cleaning. Other detergents than a neutral one may
damage the plating coat or make the surface dis color.
4.Do not use any such detergent as acidic detergent and abstergent, polishing powder, etc. containing
thick particles and nylon brush. Otherwise, the plating coat may be damaged, etc.
5.It is allowed to use a piece of soft cloth to wipe or use from time to time a piece of cloth immersed
in machine oil or vehicle wax to wipe. However, do not contact with resin components.
Otherwise, the may lose the gloss and become rusty.
6.It is suggested not to leave it unused for a long time. Otherwise, this may lead to internal and
external rust to faucets to such a degree that it cannot be used any more, etc.
7.If the water outlet pressure is too high, please adjust the water valve to the water flow you need to
avoid the water sprinkled out the basin.
8.With the product design being updated constantly, the physical object may not coincide with the
figure. However, the basic principle for installation, use is the same.

Body
5,6.Aerator
TLS03104T

7.Flexible hose set

Base
Packing
Gasket
TLS04105T

Bolt

Maintenance

9,10.Strainer
Lock Ring

To maintain a beautiful appearance of the product, the user is requested to conduct maintenance and
in the following method.
1. Wipe with a piece of soft cloth frequently and use a piece of soft cloth dipped in water to wipe from
time to time.
2. When dirt exists obviously, please use water to wash sufficiently after wiping with a neutral
detergent.

Spring washer
8.Nut
TLS03104T

SEMI-TALL LAVATORY FAUCET (COLD WATER ONLY)

SEMI-TALL LAVATORY FAUCET (COLD WATER ONLY)

TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

TLS01106T,TLS02104T,TLS03104T,TLS04105T

Installation
1

Use condition

2

1. Cold Water supply.
Minimum pressure ……………………...0.05MPa (flow pressure)
Maximum pressure ……………………..1.0MPa (static pressure)
Recommended operating pressure……0.1 - 0.5MPa (flow pressure)
Test pressure…………………………….1.6MPa (static pressure)
2. Being out of use for a long time may result in internal and external rust to the faucets
and being unable to be used.
3. If you want to scrap this product, do not treat it as you do for general household
garbage. Please follow relevant to have it treated, recovered and collected appropriately
by an independent recovery system.
4. The product in these instructions has a cleaning function.

B

Max
35

C

E

D

TLS03104T

(375)

Packing
Lock Ring

Dismantle and inspection

A

Spring washer
Unit : mm.
Model

A

B

C

D

E

TLS01106T

G1/2

65

(172)

(107)

264

TLS02104T

G1/2

50

(178)

(106)

267

TLS03104T

G1/2

62

(194)

(95)

258

TLS04105T

G1/2

62

(194)

(95)

253

Problem

Inspection point

Remark

The faucet is water slowly

6,7,9

6,9. Is the filter net clogged by any dirts?.
7. If being bent.

Water leakage

3,4,5,10

Handle loosed

1,2

Sufficiently tightened.

Body loosed

8

Sufficiently tightened.

Nut

Flexible hose set
Strainer

1. Cleaning in water supply pipe.
Before installing the faucet it is imperative to wash and flush out the dust, sand, etc. in the water supply pipe.

3,4. Any scratch dirts.
5. Is the gasket scratched, tightened?.
10. Is the gasket scratched?.

2. Main body of faucets installation.
(1) As shown in Figure 2, remove the faucet nut, spring washer , lock ring at the lower part of the body.
(2) Install the faucet to wash basin and tightened nut , spring washer and lock ring respectively as shown in
figure 2.
(3) Connect the flexible hose set with into water supply pipe tap.

Note:
1.Before connecting to water supply pipe, Make sure that the strainer is inside.
2.The above dimensional unit is millimeter.
3.The dimension in ( ) is reference dimension.

131018

For more information

0M547

Please contact, Tel. 0-2117-9520, 0-2026-3561
TOTO (THAILAND) CO. LTD 77 Moo 5, Nong Plamor, Nong Khae, Saraburi 18140

