
คู่มือการติดตั้งสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
Two Piece Toilet Installation Manual 

โปรดศึกษาคู่มือก่อนการติดตั้งอย่างละเอียดก่อนทำการติดตั้ง หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งกรุณาติดต่อเราตามช่องทาง

การติดต่อที่แจ้งไว้ในคู่มือนี้  Please read this manual carefully before start installing. If you have any problem, 

please don’t hesitate to contact us.   

การติดตั้งอุปกรณ์ในหม้อน้ำ (Tank fitting installation)

ลูกลอยตัวใน

ลูกลอยตัวนอก

กดลงให้ต่ำสุด

หมุนเพื่อล็อก

1 ติดตั้งชุดทางน้ำเข้า / Inlet valve

   -ประกอบทางน้ำเข้า เข้าในหม้อน้ำแล้วขันน็อตด้านล่างให้แน่น

   -หมุนแล้วดึงก้านปรับระดับออกจากลูกลอย ปรับระดับน้ำขึ้น-ลง โดยดูจากระดับแกนทางน้ำเข้า

ลูกยาง

น็อตยึด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด
ต่ำสุด

2 ติดตั้งชุดทางน้ำออก / Outlet valve

   -ประกอบทางน้ำออก เข้าในหม้อน้ำแล้วขันน็อตด้านล่างให้แน่น

   -ตั้งปรับระดับน้ำสองระบบ หากปรับสูงขึ้นน้ำจะน้อยลง

3 ปุ่มกดชำระล้าง / Push Button

   -วัดระยะแกนปุ่มกด L แล้วตัดแกนให้ได้ตามระยะ แล้วประกอบเข้าปุ่มกด

   -ประกอบปุ่มเข้ากับฝาปิดหม้อน้ำ แล้วขันแหวนล็อกให้แน่น

ตัดออก

L
L

ปุ่มกดชำระล้าง
Push Button

ชุดน้ำออก
Out valve

สายเติมน้ำดักกลิ่น
Refill Tube

ก้านปรับระดับ
Tank water level
adjustment screw

ชุดน้ำเข้า
Inlet valve

   ลูกลอย

Float ball

ตัวกรองน้ำ
Filter

ข้อต่อน้ำเข้า
Locknut

 ลูกยางกันน้ำรั่ว

Rubber sponge

น็อตยึดหม้อน้ำ
Bolt fixing

การบำรุงรักษา (Maintenance)
1   การทำความสะอาดฝารองนั่ง ควรใช้น้ำยาล้างจาน, สบู่กับผ้านุ่ม หรือฟองน้ำเช็ดทำความสะอาด ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ใช้เพียงเล็กน้อย ห้ามใช้แปรง

     ที่มีขนแข็ง สก็อตซ์-ไบรต์ ฯลฯ และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาด เพราะจะทำให้ฝารองนั่งเสียหายได้  Use a sponge wish hand soap water to clean 

     a toilet seat. Disinfectant cleaner can be used for little amount. Do not use a hard brush or a scour pad to clean.

2   การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นเซรามิค สามารถใช้แปรงขัดห้องน้ำ และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดได้  A hard brush with disinfectant cleaner can be

     use to clean ceramic parts.

3   การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นโครเมียม ควรใช้ผ้าชุบน้ำมันจักร หรือยาขัดสีรถเพื่อให้เงางามและไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้สารที่มีครอไรด์เช็ด เพราะจะทำให้เกิด

     ความเสียหายกับโครเมียม  Use a brush with machine oil to clean chrome parts. Do not use chloride chemical to clean it.

4   ไม่แนะนำให้ใส่สารเคมีใดๆลงในหม้อน้ำ เนื่องจากจะมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ในหม้อน้ำ และจะทำให้อุปกรณ์มีอายุการทำงานสั้นลง  Do not put any 

     chemical in to a tank in order to prevent damage with the fitting system.             

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
141 หมู่ 11 ต.คลองมะเดือ  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74110

Nasco Sanitaryware (Thailand) Co.,Ltd.
141 Moo 11, Khlong Maduea, Krathum Baen,Samutsakhon,74110
E-mail : nascomarketings@gmail.com
Website : http://www.nasco.co.th



การติดตั้งสุขภัณฑ์ (Toilet installation instruction)

1 จัดเตรียมระบบท่อน้ำทิ้ง,ท่อน้ำดีและท่อระบายอากาศ

(Prepare-the drainage pipe, water supply pipe and Air vent pipe.) 

ระยะ 305 มม. เป็นระยะจากผนังสำเร็จรูปแล้วเท่านั้น  Rough-in 305 mm.

is the range from finished wall to the center of drainage.

2 ทำเครื่องหมายสำหรับยาแนวรอบตัวสุขภัณฑ์และรูยึดโถ

(Mark the outlet line for silicone sealing and floor fixing screw.) 

Remark : น็อตยึดโถสุขภัณฑ์ไม่ได้จัดเตรียมให้

             Floor fixing screws are not provided.

3 ประกอบหม้อน้ำและฝารองนั่งเข้ากับโถสุขภัณฑ์

(Assembly the tank and seat cover with toilet bowl) 

4 สวมยางรองกันกลิ่นเข้ากับท่อน้ำทิ้ง(มีเฉพาะบางรุ่น)

(Put the vacuum gasket with the drainage pipe.) 

ซิลิโคน / ปูนยาแนว

5 ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ให้ตรงตามแนวที่ทำเครื่องหมายไว้ และประกอบสายน้ำดี

   เข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำ (Install the toilet on the marking and attach

the water hose to stop valve.) 

6  ตรวจสอบโถให้ได้ระดับและยาแนวรอบฐานสุขภัณฑ์

(Check the level and then seal the base with silicone.)

หม้อน้ำ

 Tank

โถสุขภัณฑ์

   Toilet
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