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สุขภัณฑ�สองชิ�น รุ�น HABANA

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ�

หามใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ ควรใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อยางออน, ใชน้ำอุนและผานิ�มๆ เช็คคราบ
สกปรกออกจากบร�เวณที่มีการสะสมของคราบสบู หลังจากเช็คคราบสกปรกออกหมดแลว ใหใชน้ำลางทำความสะอาดอีกครั้ง แลวขัดเงาดวย
ผาแหง เพ�่อใหผลิตภัณฑกลับมามันวาวเหมือนดังเดิม

เง�่อนไขการรับประกัน
1. พนักงานขอดูใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดใหพนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเปนสำคัญ 
    บร�ษัทฯไมสามารถประกันสินคาหากไมมีเอกสารดังกลาว
2. การรับประกันสินคาตามสภาพการใชงานตามปกติ หากมีตำหนิ, ชำรุด, ใชงานไมไดในระยะประกัน บร�ษัทฯจะซอมแซมหร�อเห็นสมควรเปลี่ยน
   เฉพาะตัวสินคานั้นๆ หร�อเทียบเทา โดยไมคิดมูลคาของตัวสินคา โดยจะตองทำการพ�สูจนปญหาดังกลาวกอน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบร�ษัทฯ
   เฉพาะตัวสินคาเทานั้น โดยความรับผิดชอบไมครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การร�้อถอน, ความเสียหายหร�อคาใชจายใดๆ ที่เกิดข�้นเนื่องจากตัวสินคา
3. ไมรับประกันสินคารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดข�้นเนื่องจากการขนสง, การดัดแปลง, การติดตั้งไมถูกตอง, การผูกรอน เนื่องจากสารเคมีบำรุง
   รักษาที่ไมถูกตอง
4. กรณีสินคาไมอยูในการรับประกัน อัตราคาใชจายตางๆ จะตองทำการแจงเพ�่อใหลูกคารับทราบกอนการดำเนินการใดๆ
5. รุนหร�อสีที่ไมผลิตในปจจ�บัน ไมอยูในเง�่อนไขการรับประกัน สินคาดังกลาวนี้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
    ระยะเวลาการรับประกันสินคา : (ยกเวนกรณีเง�่อนไขการรับประกันขอที่ 5)
   

ประเภทสินคา :  
    เฉพาะตัวสุขภัณฑ  - อายุการรับประกันสินคา 30 ป
    อุปกรณหมอน้ำ     - อายุการรับประกันสินคา 1 ป
    ฝารองนั่ง              - อายุการรับประกันสินคา 1 ป

บาธไลน� ขอขอบคุณลูกค�าทุกท�านที่ไว�วางใจเลือกซื้อสินค�าและบร�การของเรา

Two-piece Toilet 
Installation Manual

คู�มือติดตั้งสุขภัณฑ� 

HABANA
BT-2703

ระบบน้ำ ไซฟอน เจท เปนระบบชำระลางที่มีแรงดูดน้ำที่รวดเร็วและแรงยิ�งข�้นโดยมีหัวฉีดอยูดานหนาเปนตัวชวยในการสงน้ำ
ฝารองนั่งแบบ Soft Close (เปด-ปดนุมนวล) โดยถูกออกแบบใหสอดรับกับ ดีโซดของตัวสุขภัณฑดีไซนสวยงามทำความสะอาดงาย
เลือกประหยัดน้ำ  4.8 ลิตร



มีดฉาบ(เกียง)

ประแจจับทอ สวาน

ประแจเลื่อน

เคร�่องวัดระดับน้ำ

เลื่อยตัดเหล็ก 

ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน

ตลับเมตร

สารอุดรอยรั่วหร�อ
รอยตอของทอน้ำ

วาลวเปด-ปดน้ำ

คีมปากคีบ 

อุปกรณ�ใช�ติดตั้ง

ขนาดกว�าง x ยาว x สูง (mm)

ขนาดของสุขภัณฑ� อาจจะผันแปรอยู�ในระดับเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนของขบวนการผลิตที่ยอมรับได�จากมาตฐาน มอก. และระยะท�อน้ำทิ�งให�เป�นไปตามภาพ
หมายเหตุ :

สินค�าภายในกล�อง

ฟ�เจอร�เด�น

คุณสมบัติ
  มาตรฐาน

 โถสุขภัณฑ�

ขนาด

ลักษณะของโถ

ท�อน้ำทิ�ง

ระบบการชำระล�าง

 ปร�มาณน้ำที่ใช�งาน

•  โถสุขภัณฑ 
•  ฝาหมอน้ำ
•  อุปกรณทางน้ำเขา
•  อุปกรณทางน้ำออก
•  ชุดกดน้ำดานบน 
•  ฝารองนั่ง
•  สายน้ำดี

/ BT-2703
/ EX-92703-2
/ EX-92703-31
/ EX-92703-32
/ EX-92703-4
/ EX-92703-6
/ EX-0051 

มอก. 792-2554

แบบสองชิ�น

390 x 700 x 745 มม.

อีลองเกต

ระยะจากผนังที่ตกแตงแลวลงพ�้น 300 มม.

ไซฟอน เจท

4.8 ลิตร 

• ระบบน้ำ ไซฟอน เจท เปนระบบชำระลางที่มีแรงดูดน้ำที่รวดเร็วและแรงยิ�งข�้นโดยมีหัวฉีดอยูดานหนาเปน

   ตัวชวยในการสงน้ำ

• ฝารองนั่งแบบ Soft Close (เปด-ปดนุมนวล) โดยถูกออกแบบใหสอดรับกับ ดีโซดของตัวสุขภัณฑ

• ดีไซนสวยงามทำความสะอาดงาย

• เลือกประหยัดน้ำ 4.8 ลิตร
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ประกอบลูกยางกันซึมเขากับบร�เวณรอบนอกทางน้ำออกของสุขภัณฑ3

4 ติดตั้งสายน้ำดีเขากับวาลวควบคุมน้ำ ที ่ดานลางของถังพักน้ำ

ประกอบโถสุขภัณฑเขากลับหนาแปลนโถสุขภัณฑ โดยใหศูนยกลางทางน้ำออกของโถสุขภัณฑตรงกับศูนยกลางของทอน้ำทิ�ง
กดบร�เวณของดานบนของโถสุขภัณฑทุกจ�ด เพ�่อใหฐานของโถสุขภัณฑแนบสนิทกับพ�้น แลวใชระดับน้ำวัดซาย-ขวา
ใหเทากันประกอบแปนยึดแหวนและนอตยึด โดยใชประแจขันใหแนนทั้ง 2 จ�ดจนโถสุขภัณฑ ไมโยกคลอน และประกอบฝารองนั่ง

ขอควรระวัง ไมควรขันนอต ยึดจนแนนเกินไป จะทำใหฐานโถสุขภัณฑแตกไดและควรใชระดับน้ำตรวจสอบ เพ�่อใหมั ่นใจวาโถสุขภัณฑ
ถูกติดตั้งไดระดับ

ขั้นตอนติดตั้ง / INSTALLATION

ท�อน้ำดี: เกลียวในที่จ�ดตอขนาด Ø ½ นิ�ว

ท�อน้ำทิ�ง: ขนาด 4 นิ�ว (ทอพ�ว�ซี 8.5 หร�อทอที่มีเสนผาศูนยกลางภายใน 103 มม. ณ จ�ดตอกับหนาแปลน
โถสวม) โดยปลายทอน้ำทิ�ง ตองเสมอกับพ�้นสำเร็จ เพ�่อประกอบกับขอตอน้ำทิ�งไดอยางถูกตอง
ไมหลุดหลวม ปองกันการเกิดกลิ�นที่อาจมีได, ความลาดเอียง 2 ซม. ตอความยาวทอ 100 ซม.

ท�อระบายอากาศ: ขนาดไมนอยกวา Ø 1½ นิ �ว และควรแยกออกจากทอน้ำทิ�งของโถสวมโดยตรง

1

ติดตั้งหนาแปลงกันกลิ�น
(เปนอุปกรณที่ตองสั่งซื ้อเพ�่มในบางรุน)2



การประกอบชุดฝารองนั่ง ใหดูจากคูมือการติดตั้งฝารองนั่ง
- ประกอบชุดฝารองนั่งและยาแนวดวยซิลิโคน (อุปกรณยาแนวไมไดจัดให)
- สำหรับการติดตั้งฝารองนั่ง ใหดูจากคูมือการติดตั้งฝารองนั่ง
- สุขภัณฑอาจมีการโยกคลอนเล็กนอยเปนมมาตรฐานที่สามารถนั่งใชงานไดตามปกติ หากตองการใหแนนหนาเพ�่มข� ้นใหใช
   ปูนซิเมนต ขาวเพ�่มเติมเฉพาะตามแนวฐานสุขภัณฑ  

5

6

การติดตั้งหมอน้ำเขากับโถสุขภัณฑกอนการติดตั้ง ตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณในหมอน้ำไดติดตั้งเร�ยบรอยแลวนำหมอน้ำที่ประกอบอุปกรณในหมอน้ำไวเร�ยบรอยแลว โดยการใชนอตยึดระหวางรู
หมอน้ำและโถสุขภัณฑ โดยมียางรองหมอนำ้ตรงตำแหนงทางน้ำลงของหมอน้ำ ขันนอตยึดสลับกัน 2 จ�ด ดวยมือจนแนน และใชประแจ
ขันยึดนอตทั้ง 2 จ�ดอีกครั้ง ควรระวังการขันแนนจนเกินไป เพราะจะทำใหหมอน้ำและโถสุขภัณฑบร�เวณนั้นแตกได ควรใหหมอน้ำได
ระดับไมเอนเอียง

ป�ญหาและการแก�ไขป�ญหา Q&A

อุปกรณ�สำหรับสุขภัณฑ� TWO PIECE BT-2703

อุปกรณ�ฝารองนั่งสำหรับสุขภัณฑ� TWO PIECE BT-2703

ชุดฝารองนั่ง

สายน้ำดี

ชุดยึดฝารองนั่ง

ชุดทางน้ำออก
ความสูงหมอน้ำ 

19 cm.

ชุดทางน้ำเขา
ความสูงหมอน้ำ 

23 cm.

ชุดกดน้ำดานบน 
ขนาดรูของฝาหมอน้ำ

2 cm.

ซิลิโค
น

ใสซิลิโคนทั้งนอกโถ

และในโถสุขภัณฑ

ซิลิโคน


