ก๊อ กผสมอ่างอาบน้าติดเคาน์ เตอร์พร้อมฝักบัวสายอ่อน
ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย
(โปรดปฏิบตั ิต ามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย )
ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวัง ข้อห้ามอย่างละเอียดเพื่อการนาไปใช้อย่างถูกต้อง
- ในคู่มอื นี้ได ร้ ะบุสัญลกั ษณ์ ต่างๆ ไว้ เพื่อทีจ่ ะได้นาสินค้านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องลละปลอดภัยเพื่อป้ องกัน อัน ตราย
ลละความเสียหาย ท ่อี าจเกิดลก่ท รัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น มีสญั ลักษณ์ลละความหมาย ดังต่อไปนี้

ปัญหาและวิ ธีการแก้ไข

การติ ดตัง้
1

3 X Ø35

TTMR307MFK

2

ตัววาล์ว
ยางรอง

ปัญหา

จุดตรวจสอบ

วิธีแก้ไข

น้า รั ่วออกรอบบริเวณมือจับก้านโยก

1

ขันนัทล็อกให้ลน่ นพอประมาณ

มือจับก้านโยกสั ่นหลวม

2

ขันสกรูยดึ ให้ลน่ น

คาเตือน
ห้าม

ห้ามต่อท่อน้าร้อน, น้ าเย็นสลับกัน
ห้ามทุบหรือกระลทกก๊อกน้าอย่างรุนลรง เพราะจะทาให้สนิ ค้า เสีย หายหร อื น้ารั ่วออกมาได้
ห้ามใช้น้า ยาล้างห้องน้า ที่มสี ่วนของกรด-ด่าง,ลปรงขนลข็งในการทาความสะอาดเพราะจะทาให้เก ดิ รอยที่ผวิ ชุบ
ควรหมุนก้านโยกไปทางด้านน้าเย็นก่อนเปิด น้า

ยางรอง
นัทล็อค

ต้องปฏิ บตั ิ ใช้สาหรับเปิ ด-ปิ ดน้าในระบบประปาเท่านัน้

2. สกรู

ข้อมูลจาเพาะ
3

4

ตัวก๊อก

1. นัทล็อก
ยางรอง
ลหวนรอง

นัทล็อค
ข้อ ต่อ

สายอ่อ น

นัทล็อก

5

6
ตัวย ดึ ฝั กบัว
ยางรอง

ฝักบัว
ยางรอง
ข้อ ต่อ
ที่ลอ็ คสาย

ยางรอง
ที่ใส่ฝัก บัว
สายสปริง

ข้อก าหนดการใช้งาน
1. ลรงดันน้าที่ใช้งาน : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. ท่อน้ าประปาต้อ งสะอาด ( ไม่มีทราย , ดิน เป็นต้น )

0M153

การบารุงรักษา
1. ห้ามใช้น้ายาล้างห้องน้าที่มสี ่วนของกรดหรือด่าง
ในการทาความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณ ์์
2. ห้ามใช้ล ปรงขนลข็งหรือฝอยขัด ในการทาความสะอาด
อุปกรณ์เ พราะจะทาให้เกิดรอย ควรใช ผ้ ้า หรือ ฟองน้า นุ ่มๆ
เช็ดทาความสะอาด

ยางรอง
นัทล็อก

ยางรอง

ต้องการคาแนะน าเพิ ่มเติ ม
ติดต่อ โทร. 0-2117-9520, 0-2026-3561
ผู้ผล ติ บริษทั โตโต้ (ประเทศไทย) จากัด
77 หมู่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ. หนองลค จ.สระบุร ี 18140
020517

3 Holes Bath& Shower Set
Important Safeguards

TROUBLE SHOOTING

INSTALLATION

(For your safety, please follow the instructions below.)
Read these Important Safeguards instructio n thoroughly before using your product and follo w the precaution
instructio ns carefully. 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 possibili ty of personal in jury and damage to your property. The
symbols and their meanings are as foll ows

TTMR307MFK

1

2

3 X Ø35 Hole

Valv e Body
Packing

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.
Should be turn the lever handle to cold water side before open water.
Mandatory Use for tap water only.

PROBLEM
Water leaks around the handle
Handle is loose

CHECK
POINT
1
2

SOLUTION
Tighten
Tighten

Packing
Lock Nut

2. SCREW

SPECIFICATIONS
3

4

Body

1. LOCK NUT

Packing

Wavy Washer
Lock Nut

Connector

Flexible Hose

Lock Nut

5

6
Shower
Holder

Flexible
Hose

Packing

Shower
Packing
Joint
Packing
Shower Holder
Hose Spring

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

0M153

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.

Packing
Packing
Lock Nut

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

