ก๊อกเดี่ยวอ่ างล้า งหน้ า (เฉพาะน้ ำา เยนน

ข้อควรระวัง ในด้านความปลอดภัย

TX109LP

(โปรดปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่ง ครัดเพื่อความปลอดภัย)
2. สกรก

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวัง ข้อ ห้ามอย่า งละเอียดเพือ่ การนำ าปปใช้อย่างูกกต้อง
- ในคก่มอื นี้ปด้ระบุสัญลักษณ์ต่างๆ ปว้ เพื่อ ทีจ่ ะปด้นำาสินค้านี้ปปใช้ปด้อย่างูกกต้อ งลละปลอดภัยเพื่อป้ อ งกัน อันตราย
ลละความเสียหาย ที่อาจเกิดลก่ทรัพย์สินของท่านหร อื บุคคลอื่น มีสัญลักษณ์ล ละความหมาย ดังต่อ ปปนี้
1. นัทล็อ ก

ค้าเตื อน
ห้าม
ต้องปฏิ บตั ิ

ห้า มทุบหรือกระลทกก๊อกนำ ้า หรือชุดก า้ นโยกอย่างรุนลรง
เพราะจะทำา ให้สนิ ค้าพ งั เสียหายหร อื นำ ้าร้อนรัว่ ออกมาปด ้
ห้า มใช้นำ้า ยาล้างห้องนำ้า ที่มสี ่วนของกรด-ด่าง, ลปรงขนลข็ง หรือ ฝอยข ดั
ในการทำาความสะอาดอุปกรณ์เพราะจะทำา ให้เก ดิ รอยที่้ วิ ชุบ
ใช้สำา หรับเปิ ด -ปิ ด นำ้าในระบบประปาเท่านัน้

การติ ดตังำ

3. นัทล็อ ก

มือจับ

ปัญหาและวิ ธีการแก้ไข
ปัญหา
นำ้ าร วบริ
ั ่ เวณมือจับก้า นโยก
มือจับสั ่น หลวม
ตัวก๊อกนำ้าหลวม

ตัวก๊อกนำ้า

ยางรอง

จุด ตรวจสอบ

วิ ธีการแก้ไข

1
2
3

ขันนัทล็อกให้ลน่นพอประมาณ
ูอดขันสกรกย ึดหัวให้ลน่น
ขัน นัทล๊อ กให้ลน่น

ข้อมูลจ้าเพาะ

ลหวนรอง

นัทล๊อ ก

การดูแลและรัก ษาอุปกรณ์
1. ลรงด นั นำ ้าที่ใ ช้ง าน : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. ท่อ นำ้าประปาต อ้ งสะอาด ( ปม่มีทราย , ดิน เป็นต้น )
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การดูแลและรัก ษาอุปกรณ์
1. ห้า มใช น้ ำ ้ายาล้างห้องนำ้า ที่ม สี ่วนของกรดหรือด่าง
ในการทำาความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุข ภัณ์์
2. ห้า มใช ล้ ปรงขนลข็ง หรือ ฝอยขัด ในการทำาความสะอาดอุปกรณ์
เพราะจะทำา ให้เก ดิ รอย ควรใช้้ ้าหร อื อองนำ ้า นุ่มๆ เช็ด ทำาความสะอาด
3. ใช้ค รีม ขัด โครเมี่ย มโดยเฉพาะ

ต้องการค้าแนะน้าเพิ ่มเติ ม
ติดต่อ โทร. 0-2117-9520, 0-2026-3561
้ก้้ ลิต บริษทั โตโต้ (ประเทศปทย) จำากัด 77 หมก่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ. หนองลค จ.สระบุรี 18140
020517

SINGLE LEVER BASIN FAUCET

Important Safeguards

TX109LP

(For your safety, please follow the instructions below.)
Read these Important Safeguards instruction thoroughly before using your product and follow the precaution instructions caref ully.
In this Instruction manual, the following symbols are shown for safe and proper use of your product and in order to
alert you to the possibility of personal injury and damage to your property. The symbols and their meanings are as follows

2. SCREW

Warning
Prohibited
Mandatory

1. LOCK NUT

Do not strike violently.
lf it is damaged, property damage, scalding and injuries are likely to
occur due to water leakage.
Do not use liquid cleaners with acid, base content, polishing poeder
or steel wool for cleaning.
Use for tap water only.

INSTALLATION

3. LOCK NUT

TROUBLE SHOOTING
PROBLEM

Handle

Water leaks around the handle
Faucet

Handle is loose
Plug cannot open and close

CHECK
SOLUTION
POINT
1
2

3

Tighten
Tighten
Tighten

SPECIFICATIONS
Packing

Washer
Lock Nut

OPERATING CONDITIONS
1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Ensure that water supply is clean (No Sand,Dirt,Etc.)

0M177

CARE AND MAINTENANCE
1. Do not use toilet cleaners with acid content.
2. Do not use hard brush or steel wool. Soft cloth is
recommended for cleaning to prevent scratch marks.
3. Special metal/chromium cleaning cream is recommended.

For more information
Please contact, Tel. 0-2117-9520, 0-2026-3561
TOTO (THAILAND) CO. LTD 77 Moo 5, Nong Plamor, Nong Khae, Saraburi 18140
020517

