
อุปกรณ�ใช�ติดตั้ง

ขนาดกว�าง x ยาว x สูง (mm)

มีดฉาบ(เกียง)

ประแจจับทอ สวาน

ประแจเลื่อน

เครื่องวัดระดับน้ำ
คีมปากคีบ 

เลื่อยตัดเหล็ก 

ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน

ตลับเมตร
สารอุดรอยรั่วหรือ
รอยตอของทอน้ำ
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ขนาดของสุขภัณฑ� อาจจะผันแปรอยู�ในระดับเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนของขบวนการผลิตที่ยอมรับได�จากมาตฐาน มอก. และระยะท�อน้ำทิ �งให�เป�นไปตามภาพ
หมายเหตุ :
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วาลวเปด-ปดน้ำ
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คุณที่อ�านคู�มือนี้
คุณที่ไว�วางใจและเชื่อมั่นในบร�การของเรา

One-piece Toilet Spec and manual Manual

THE BEST
B-4024

680

380
280

140

710

Fi
ni

sh
ed

 w
al

l

FINISHED
FLOOR

FINISHED
FLOOR

415

S I M P L Y  L U X U R Y



140

280

2.

6.

1.

4.

ทอน้ำดี: เกลียวในที่จุดตอขนาด O 1/2 นิ้ว

ทอน้ำทิ้ง: ขนาด 4 นิ้ว (ทอพีวีซี 8.5 หรือทอที่มีเสนผาศูนยกลางภายใน 103 มม. ณ จุดตอกับหนาแปลน

โถสวม) โดยปลายทอน้ำทิ้ง ตองเสมอกับพื้นสำเร็จ เพื่อประกอบกับขอตอน้ำทิ้งไดอยางถูกตอง

ไมหลุดหลวม ปองกันการเกิดกลิ่นที่อาจมีได, ความลาดเอียง 2 ซม. ตอความยาวทอ 100 ซม.

ทอระบายอากาศ: ขนาดไมนอยกวา O 1     นิ้ว และควรแยกออกจากทอน้ำทิ้งของโถสวมโดยตรง1/2

กำหนดตำแหนงติดตั้งสุขภัณฑ
ประกอบชุดหนาแปลงกันกลิ่นชักโครกกับทอน้ำทิ้ง

(เปนอุปกรณที่ตองสั่งซื้อเพิ่มในบางรุน)

หลังจากติดตั้งโถสวมตามตำแหนงที่กำหนดไวแลว 

ทำการวัดระดับน้ำทั้งดาน ซาย - ขวา ใหเทากันทั้งสองดาน

วัดระดับ

5.
ติดตั้งสายน้ำดีกับสุขภัณฑ

ติดตั้งสายน้ำดี ประกอบชุดฝารองนั่ง

การประกอบชุดฝารองนั่ง ใหดูจากคูมือการติดตั้งฝารองนั่ง

- ประกอบชุดฝารองนั่งและยาแนวดวยซิลิโคน

  (อุปกรณยาแนวไมไดจัดให)

- สำหรับการติดตั้งฝารองนั่ง ใหดูจากคูมือการติดตั้งฝารองนั่ง

- สุขภัณฑอาจมีการโยกคลอนเล็กนอยเปนมมาตรฐานที่สามารถนั่งใชงานไดตามปกติ

  หากตองการใหแนนหนาเพิ่มขึ้นใหใชปูนซิเมนตขาวเพิ่มเติมเฉพาะตามแนว

  ฐานสุขภัณฑ 

ติดตั้งสายน้ำดีเขากับวาลวควบคุมน้ำ 

ที่ดานลางของถังพักน้ำ

ติดตั้งสายน้ำดีกับ3

INSTALLATION

ซิลิโค
น

SIPHON JET
ทำให�เกิดกาลักน้ำได�ดีข�้น เสียงดังน�อยกว�า

เพ��มหัวฉีด (Jet Hole) ให�ดูดน้ำ รวดเร็วและ
รุนแรงยิ�งข�้น

เร็ว แรง เง�ยบ



อุปกรณ�สำหรับสุขภัณฑ� ONE PIECE B-4026,4023,4078,4024

อุปกรณ�ฝารองนั่งสำหรับสุขภัณฑ� ONE PIECE B-4026,4023,4078,4024

สายน้ำดี
ชุดทางน้ำออก

รหัส B-4026 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

รหัส B-4023 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

รหัส B-4078 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

รหัส B-4024 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

ชุดหนาแปลนกันกลิ่น

(จำหนาย)
ชุดกดน้ำดานบน

รหัส B-4026 ขนาดรู

ของฝาหมอน้ำ 6.2 cm.

รหัส B-4023 ขนาดรู

ของฝาหมอน้ำ 6.2 cm.

รหัส B-4078 ขนาดรู

ของฝาหมอน้ำ 6.2 cm.

รหัส B-4024 ขนาดรู

ของฝาหมอน้ำ 6.2 cm.

ชุดทางน้ำเขา

รหัส B-4026 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

รหัส B-4023 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

รหัส B-4078 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

รหัส B-4024 ความสูง

หมอน้ำ 30 cm.

ชุดฝารองนั่ง

ป�ญหาและการแก�ไขป�ญหา Q&A

ชุดยึดฝารองนั่ง



การดูแลรักษาผลิตภัณฑ

หามใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ ควรใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อยางออน, ใชน้ำอุนและผานิ่มๆ เช็คคราบ

สกปรกออกจากบริเวณที่มีการสะสมของคราบสบู หลังจากเช็คคราบสกปรกออกหมดแลว ใหใชน้ำลางทำความสะอาดอีกครั้ง แลวขัดเงาดวย

ผาแหง เพื่อใหผลิตภัณฑกลับมามันวาวเหมือนดังเดิม

เงื่อนไขการรับประกัน

1. พนักงานขอดูใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดใหพนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเปนสำคัญ บริษัทฯไมสามารถประกันสินคาหากไมมี

   เอกสารดังกลาว

2. การรับประกันสินคาตามสภาพการใชงานตามปกติ หากมีตำหนิ, ชำรุด, ใชงานไมไดในระยะประกัน บริษัทฯจะซอมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยน

   เฉพาะตัวสินคานั้นๆ หรือเทียบเทา โดยไมคิดมูลคาของตัวสินคา โดยจะตองทำการพิสูจนปญหาดังกลาวกอน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

   เฉพาะตัวสินคาเทานั้น โดยความรับผิดชอบไมครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินคา

3. ไมรับประกันสินคารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนสง, การดัดแปลง, การติดตั้งไมถูกตอง, การผูกรอน เนื่องจากสารเคมีบำรุง

   รักษาที่ไมถูกตอง

4. กรณีสินคาไมอยูในการรับประกัน อัตราคาใชจายตางๆ จะตองทำการแจงเพื่อใหลูกคารับทราบกอนการดำเนินการใดๆ

5. รุนหรือสีที่ไมผลิตในปจจุบัน ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน สินคาดังกลาวนี้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

 ระยะเวลาการรับประกันสินคา: (ยกเวนกรณีเงื่อนไขการัรับประกันขอที่ 5)

 ประเภทสินคา: - เฉพาะตัวสุขภัณฑ อายุการรับประกันสินคา: 30 ป

 ประเภทสินคา: - อุปกรณหมอน้ำ    อายุการรับประกันสินคา: 1 ป

 ประเภทสินคา: - ฝารองนั่ง          อายุการรับประกันสินคา: 1 ป

บริษัท บาธไลน จำกัด

70/5 หมู 1 ตำบลทาศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทร. 036-470-717 แฟกซ. 036-616-269 www.bathline.co.th
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