ก๊อ กผสมยืนอาบน้ าแบบปรับอุณหภูมิ ได้และฝั กบัวสายอ่ อน 5 ระดับ
ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย
(โปรดปฏิบตั ิต ามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย )
ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวัง ข้อห้ามอย่างละเอียดเพื่อการนำ าปปใช้อย่างูกกต้องในคก่ม ือนี
ปด้ระบุสญั ลักษณ์ต่างๆ ปว้ เพื่อที่จ ะปด้นำ าสิน ค้านีปปใช้ปด้อย่างูกกต้องลละปลอดภัยเพื่อป้องกันอนั ตราย
ลละความเสียหาย ท ่อี าจเกิดลก่ท รัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น มีสญั ลักษณ์ลละความหมาย ดังต่อปปนี

การติ ดตัง้
1

ติดตงข้
ั อ ต่อท่อนำาเข้าให้ขนานกับผนัง

2

ควรหมุนมือจับปปทางนำาเย น็ ก่อ นเปิ ดนำา

แหวนรอง
กรอง
ยางรอง
Sealed
Tape
พันด้วยเทป
พันเกลีย ว

ขาต่อ

3

ต้องปฏิ บตั ิ ใช้สำาหรับเปิ ด-ปิ ดนำาในระบบประปาเท่านัน

ตัวเรือน

พุกพาสติก

สกรู
ท่อ

1

ูอดลละทำาความสะอาดกรอง

นำารั ่วออกรอบบริเวณมือจับ

2

ขันนัทล๊อกให้ลน่ นพอประมาณ

มือจับหลวมหรือสั ่นคลอน

3,4

ขันสกรกลอ็ กให้ลน่ น

ยางรอง
ตัวควบคุมการ
ไหลของนา้

3. สกรก

1. น๊อตล็อก
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3.สกรูล็อก
2. สกรก

สายฝักบัว

2.นัทล็อ ก

จุดที่ต้องสนใจ

1. ควรหมุนลกก บิดความปลอดภัย ปปทางซ้าย เพื่อ ปร บั อุณหภกมิให้ส กงขึน
1. ลรงดันนำาที่ใช้งาน : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. อุณ หภกมินำาท่อนำาเข า้ ฝั ง่ นำาร อ้ นจะอยก่ที่ 10 องศาเซลเซีย ส เป็ น2.กรุ
อย่างณาอย่าูอดชุดควบคุมอุณหภกมนิ ำ าออกเพราะอาจทำาให้เก ดิ
ความปม่เ สูียรของอุณหภกมทิ ี่ตวั ผลิตภัณฑ์นี
น้อย เพื่อ ใช ส้ ำาหรับนำาผสม
(คำาลนะนำา : อุณ หภกมินำาร้อนอยก่ท่เี ท่ากับ 60 องศาเซลเซียส) การบารุงรักษา
3. ลรงดันของด้านนำ าร้อนจะมีลรงดันเท่ากันกับด้านนำาเย น็
บริเ วณที่มีค ราบสกปรกให้เช ด็ ทำา ความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ ู้า สกปรก
4. ท่อนำาประปาต้อ งสะอาด ( ปม่มีทราย , ดิน เป็นต้น )
มากให้เ ช็ด ด้วยนำ าสบก่อ่อนๆ

ปริมาณนำาปหลผิด ปกติ

หัวฝักบัว
ฝัก บัว

วิธีแก้ไข

มาร์คตาแหน่ง

ที่แขวน

ตัวเรือน

7

เมื่อ ปรับอุณ หภูมิข องน ้าที่40 ºCให้ใส่มือ จับกลับเข้ าที่เดิม
โดยตรวจสอบให้ตาแหน่งของมาร์คตรงกัน

จุดตรวจสอบ

6
ที่ยึด
ท่อ

สกรู
ประแจแอล

มือจับ
แหวนรอง
จุกปิด

มือจับ

ปัญหาและวิ ธีการแก้ไข

ตัวยึด

0M396

สกรูล็อก
จุกปิด

ปัญหา

5

สกรูล็อก

วาล์ว
ถ้ าได้อ ุณ หภูมิของน ้าที่ 40 ºC ให้ถอดมื อจับออก
และตรวจสอบให้แ น่ใจว่า แกนไม่หมุนเอง

4

สว่าน

วาล์วกันกลับ

ข้อมูลจาเพาะ

ข้อก าหนดการใช้งาน

มาร์คตาแหน่ง

ฝาครอบ

ท่อนำาเย็น

ห้ามต่อท่อนำาร้อน, นำาเย็นสลับกัน
ห้ามทุบหรือกระลทกก๊อกนำ าอย่างรุนลรง เพราะจะทำาให้สนิ ค้าเสีย หายหร อื นำ ารั ่วออกมาปด้
ห้ามใช้นำายาที่มฤี ทธิเ์ ป็นกรด-ด่าง, ลละห้ามใช้ขนลปรงลข ง็ ทำาความสะอาด เพราะจะทำาให้เ กิดรอยที่ผิวชุบ

ห้ามโหนหรือดึงผักบัวก้านลข็ง อย่างรุนลรง เพราะจะทำาให้เกิดอันตรายลละสินค้าเสีย หายปด้

10
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คาเตือน
ห้าม

TX454SESMR

เปิดวาล์ วให้ส ุดแล้วตรวจสอบอุณ หภูมิน ้า
ให้ได้ 40ºC เมื่อ อุณ หภูมิข องน ้าไม่ถ ึง40 ºC ให้
ตั ้งอุณ หภ ูมิข องน ้าจนกว่าจะได้ 40 ºC จากนั ้นทา
ตามขั ้นตอนที่ 9 และ 10

1.กรอง
4.สกรูล็อก

ต้องการคาแนะน าเพิ ่มเติ ม
ติดต่อ โทร. 0-2117-9520, 0-2026-3561
ผก้ผล ติ บริษทั โตโต้ (ประเทศปทย) จำากัด
77 หมก่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ. หนองลค จ.สระบุร ี 18140

Thermostat Shower Column with Hand Shower 5 Mode
Important Safeguards

TX454SESMR

INSTALLATION

(For your safety, please follow the instructions below.)

Read these Important Safeguards instructio n thoroughly before using your product. In this Instruction 1 MOUNT CONNECTORS PARALLEL WITH THE WALL
manual, the foll owing symbols are shown for safe and proper use of your product and in order to alert you to
Cold Water Supply
Hot Water Supply
the possibili ty of personal injury and damage to your property. The symbols and their meanings are as follows.

2

10
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Warning

Do not piping hot water alternete with cold water.
Do not strik e violently.
Prohibited lf it is damaged, property damage, scalding and injuries are lik ely to occur due to water leakage.
Do not use liquid cleaners with acid, base content, poli shing poeder or steel wool for cleaning.
Do not hang with overhead shower, occur damaged and product problems.
Should be turn the lever handle to cold water side before open water.
Mandatory Use for tap water only.

Leg

3

Sealed Tape

4

SPECIFICATIONS

TROUBLESHOOTING

PROBLEM
Water leaks around the handle
Handle is loose
Holder is loose

OPERATING CONDITIONS
1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Hot water supply temperature shall be higher by 10ºC.
At least, than desired temperature of mixed water.
(Recommendation: Hot water supply temperature =60ºC)
3. Hot water supply pressure shall be the same or lower
than cold water supply .
4. Ensure that water supply is clean (No Sand,Dirt,Etc.)

0M396

5

6

7

8

CHECK
POINT
1
2
3

SOLUTION
Tighten
Tighten
Tighten

ATTENTION
1. Please safety knob turn left to increase temperature
over 40C.
2. Please don't open the thermostat cartridge, because
it cause to unstable temperature in this product.

MAINTENANCE
Always wipe chrome plated area with dry soft cloth,
and sometimes wipe it with cloth soaked in mil d soap.

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

