LBAT501(L710CDX2+LB501)
LBAT601(LW712C+LB601)

คู่มือการติดตัง อ่ างล้ างหน้ ากับ CABINET
LAVATORY CABINET INSTALLATION MANUAL
. กําหนดจุดติดตัง / Mark point installation.
LBAT501(L710CDX2+LB501)
180

แนวเส้ นกึงE กลางสกรู ปรับระดับ
Line for aligning mounting plate screws

160

Ø13

. ติดตัง Hanger เข้ ากับผนังตามระยะทีกําหนด
 างๆ
พร้ อมกับเจาะรูนํ าทิ งและรูติดตังต่
/ Install the hanger to the wall and drill installation
of drain.
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Drain

Level check
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พุกเหล็ก
Anchor

ตรวจสอบการติดตั ง
ด้ วยระดับนํ า
/ Check level

หน่วย : มม.
Unit : mm.

Finished floor

. กําหนดจุดติดตัง / Mark point installation.
LBAT601(LW712C+LB601)
200

160

Finished wall

Finished wall

Ø32

Ø13

 ากับ Hanger แขวนผนัง
. นําอ่างล้ างหน้ าติดตังเข้
/ Installation lavatory to the hanger.

แนวเส้ นกึงE กลางสกรู ปรับระดับ
Line for aligning mounting plate screws

 อกนํ าและสะดืออ่าง
4. ติดตังก๊
/ Install faucet and pop-up waste.
โปรดดูค่มู ือการติดตัง ก๊ อกนํ า
/ Refer manual attached to the faucet.

 อทําการกําหนดจุดเจาะรู
0. นําตัวยึดมาติดตังเพื
/ Place brackets to fix the hole.
Finished wall

Finished wall
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ผนังสําเร็จรูป
Finished Wall
อ่าง
Lavatory
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Finished floor

หน่วย : มม.
Unit : mm.
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คู่มือการติดตัง' อ่ างล้ างหน้ ากับ CABINET
LAVATORY CABINET INSTALLATION MANUAL
 วยึดอ่างล้ างหน้ าเข้ ากับผนัง
6. ติดตังตั
/ Install the hooks and lavatory on the wall.

LBAT501(L710CDX2+LB501)
LBAT601(LW712C+LB601)

&. ต่อสายนํ าเข้ าและต่อท่อระบายนํ าทิ ง
/ Install the flexible hose and P-trap.

*. ปิ ดด้ านหลังด้ วย ซิลิโคน
/ Close the back surface by silicone.

หมายเหตุ : ปิ ดผนึกท่อระบายนํ าทิ งและรูนํ าออก
เพือป้องกันนํ ารัวออก ด้ วยซิลิโคน
Note : Seal the p-trap and outlet to avoid water
leakage by silicone.

ข้ อแนะนํา : เพือป้องกันนํ าไหลเข้ าบริ เวณด้ านล่าง
ควรปิ ดด้ วย ซิลิโคน
Tips : To prevent water flowing into the bottom
Shut down with silicon.

Finished wall

ผนังสําเร็จรูป
Finished Wall
อ่าง
Lavatory

T8C

.. ติดตัง  Cabinet เข้ ากับผนัง
/ Installation the Cabinet to the wall.

LBAT501/LBAT601 TTL : 2018/9.

