
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการติดตั้ง (Installation Manual) 

MK-KE-V002 

สุขภณัฑ์แบบช้ินเดยีว ตดิบนพืน้ 

ชนิดถังพกัน า้ในตัวระบบคู่ 
 

ระบบการท างาน 

ระบบ Siphonic Jet Flush System กดปุ่มดา้นบน เพื่อช าระลา้ง 

 

ส่วนประกอบของสุขภัณฑ์ช้ินเดยีว ติดบนพืน้ ชนิดถังพักน ้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อส าคัญ 

เน่ืองจากคู่มือน้ีมีขอ้มลูส าคญั โปรดส่งมอบเอกสารใหเ้จา้ของสุขภณัฑ ์โดยมีขอ้มลูขั้นตอนการติดตั้ง, การดูแล
รักษาและการท าความสะอาดสุขภณัฑท่ี์ถูกตอ้ง โปรดเก็บคู่มือไวเ้พ่ือเป็นเอกสารอา้งอิง 
ขอ้สังเกต  -อุปกรณ์ส าหรับการติดตั้งบางช้ินอาจไม่รวมอยูใ่นชุดสุขภณัฑ ์
                 -รูปภาพของสุขภณัฑท่ี์แสดงอยูใ่นคู่มืออาจจะแตกต่างจากรุ่นสุขภณัฑท่ี์ก าลงัติดตั้ง 
 

การตรวจสอบและค าแนะน าก่อนการติดต้ัง 

• การน าเอาสุขภณัฑอ์อกจากกล่องบรรจุตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
• ก่อนจะท าการติดตั้งควรตรวจสอบความเรียบร้อยของสุขภณัฑ ์

 

 

• หากยงัไม่ติดตั้งสุขภณัฑชุ์ดใหม่ทนัที ควรใชผ้า้อุดหนา้แปลนของท่อน ้าทิ้งไวก่้อน เพ่ือป้องกนัก๊าซท่ีเป็น
อนัตราย 

• ควรเคล่ือนยา้ยสุขภณัฑด์ว้ยความระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัสุขภณัฑแ์ตกหรือบ่ิน 
• เปิดน ้าเพ่ือท าความสะอาดและขจดัเศษต่างๆ ออกจากท่อน ้าดีก่อนประกอบกบัวาลว์น ้าเขา้ 
• ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร 
• หากไม่ปฏิบติัตามขอ้แนะน า อาจท าใหก้ารติดตั้งไม่สมบูรณ์ 
• หากสุขภณัฑชุ์ดเก่ายงัไม่ติดตั้งวาลว์เปิด-ปิดน ้าใตถ้งัพกัน ้าใหติ้ดตั้งก่อนติดตั้งสุขภณัฑชุ์ดใหม่ 
• ผลิตภณัฑผ์ลิตภายใตม้าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
 

ควรจดัเตรียมพ้ืนท่ีหนา้งานของท่อน ้าทิ้งและท่อวาลว์ส าหรับ 

เปิด-ปิดน ้า 

ท่อน ้าดีขนาด : Ø1/2”x14G 
ท่อน ้าทิ้ง : ขนาด 4 น้ิว 
ความลาดเอียง : 2 ซม. ต่อความยาว 100 ซม. 
ท่อระบายอากาศ : ขนาดไม่นอ้ยกวา่ Ø1 น้ิว 
และควรแยกออกจากท่อน ้าทิ้งของโถ 
 

 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง 

1.ติดตั้งหรือเปลีย่นต าแหน่งของทางน ้าด ี

และทางน ้าออกเพือ่ให้เหมาะกบัระยะการติดต้ัง 

ของสุขภัณฑ์ 

 

2.ประกอบ Stop Valve เข้ากบัทางน ้าเข้าที่ผนัง 
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Rubber Gasket 
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Flush Fitting 

 

Zenit Seat&Cover 

 

 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ประกอบสายน ้าดเีข้ากบัโถสุขภัณฑ์ 

 

 

 

 

4. ประกอบลูกยางกนัซึมเข้ากบับริเวณ              

รอบนอกของทางน ้าออกสุขภัณฑ์         

 

 

5.ประกอบข้อต่อน ้าทิง้เข้ากบัโถสุขภัณฑ์ จัดต าแหน่งระหว่าง ทางน ้าออกและท่อน ้าเสียให้แน่ใจว่า ท่อน ้าเสีย

ครอบข้อต่อน ้าทิง้ 

6.ประกอบอุปกรณ์ Flush Fitting, ชุดฝารองน่ัง  

 

 

6.1 การประกอบอุปกรณ์ Flush Fitting ในถังพกัน ้า  
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6.1.1 น าวาลว์ออกมาแลว้
ตรวจเช็ค 

6.1.2 น าวาลว์มาวางไว ้
ต าแหน่งท่ีตรงตาม
ภาพ 

6.1.3 ท  าการหมุนตวั
วาลว์ ส่วนบนกบั
ส่วนล่างออกจากกนั 

 

6.1.4 ท าการติดตั้งวาลว์ 
ดา้นล่างเขา้กบัตวัถงัพกัน ้า 
แลว้ขนัใหแ้น่นตามภาพ 
 

    

6.1.5 การปรับ
ระดบัของวาลว์
บนสามารถปรับ
ข้ึนลงไดใ้นระดบั
น ้าท่ีตอ้งการ 

 

6.1.6 การปรับระดบัน ้า 
วาลว์ล่าง(สีแดง)ตอ้งปรับ 

ใหข้ึ้นสูงสุด 

 

6.1.7 ระยะ L ใน
การวางกา้น 
ปุ่มกดไม่ควรยาว
เกินไป 
 

6.1.8 ปรับแท่งกา้นของแต่ละ 
ส่วนตามภาพแลว้ใส่ลงไป 

ตามรูท่ีมีไวต้ามภาพ 

 

 

 

6.1.9 ปรับทิศทางของปุ่ม 

ใหต้รงกบัต าแหน่งของ 
วาลว์บนใหต้รงกนั 

ตามภาพ 
 6.1.10 ขนัสกรูใหแ้น่น เสร็จตามภาพ 

 หมายเหตุ ; ปกติทางโรงงานผูผ้ลิตจะประกอบอปุกรณ์ Flush Fitting มาให ้

 

ฐาน ยางกนัซึม 

 

 

ปรับพ้ืนรอบๆ ใหเ้รียบ ปูนยาแนวหรือซิลิโคน 

Stop 

Valve 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 การประกอบชุดฝารองน่ัง ปัญหาที่พบจากการติดต้ัง หรือการใช้งาน  (รวมถึงวิธีการแก้ไข) 
 

ปัญหา วิธีแก้ไข 

1.ระบบชกัโครกท างานไม่
สมบูรณ์ 

1.1 ปรับระดบัน ้าในถงัพกัน ้าใหเ้ท่ากบัเส้นระดบัน ้า 
1.2 เปิดวาลว์น ้าใหม้ากท่ีสุด 
1.3 ตรวจดูส่ิงกีดขวางในคอห่าน รูเจท็ รวมทั้งรูใตข้อบโถสุขภณัฑ ์
1.4 ตรวจดูส่ิงกีดขวางตรงท่อรับน ้าเสีย และท่อดกักล่ิน 

2.วาลว์น ้าเขา้ไม่ท างาน ท า
ใหน้ ้ าไหลเขา้ถงัพกัน ้า
ตลอดเวลา 

2.1 หากลิ้นเปิด-ปิดวาลว์น ้าออกสกปรก ใหท้  าความสะอาดหรือเปล่ียนถา้
เส่ือมสภาพ เพราะอาจท าใหลิ้้นเปิด-ปิดวาลว์น ้าออก ไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ี
เหมาะสม 
2.2 ถา้น ้าอยูสู่งเกินเส้นระดบั ใหป้รับระดบัน ้าในถงัพกัน ้าลดลง 
2.3 เปล่ียนวาลว์น ้าเขา้หากลูกลอยไม่ท างาน 

3.น ้าเขา้ถงัพกัน ้าใช้
เวลานานเกินไป 

3.1 เปิดวาลว์น ้าใหม้ากท่ีสุด 
3.2 ตรวจสอบสายน ้าดี ถา้ไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ใหเ้ปล่ียนใหม่ 
3.3 ท าความสะอาดวาลว์น ้าเขา้, ฝาครอบวาลว์ หรือทางน ้าดี เสร็จแลว้กดชกั
โครกเพ่ือท าความสะอาดระบบทางเดินน ้า 

4.มีเสียงดงัเม่ือน ้าเขา้ถงัพกั
น ้า 

4.1 ถา้มีแรงดนัน ้ามากเกินไป ปรับวาลว์เปิด-ปิดน ้าใหล้ดลง เสร็จแลว้
ตรวจสอบการท างานของสุขภณัฑอี์กคร้ัง 
4.2 ถา้วาลว์น ้าเขา้สกปรกหรือมีส่ิงแปลกปลอมใหท้  าความสะอาดหรือเอาส่ิง
แปลกปลอมออก 
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6.2.1 น าฐานสกรู มาวาง
พ้ืนท่ีท่ีเจาะรูไว ้

ตามภาพ 
 

6.2.2 ขนัฐานสกรูใหแ้น่น 
หลงัจากจดัองศา 
เสร็จตามภาพ 

 

 

6.2.3 จดัฐานใหต้รงกบัรู
ของฝารองนัง่ แลว้น าฝา
ครอบวงกลม วางตรง
ต าแหน่งตามภาพ 
 

  

6.2.4 น าฝารองนัง่มาวดั

ระยะ แลว้วางลงตามภาพ 

 

6.2.5 วางฝารองนัง่ใหเ้ขา้ท่ี 

เสร็จสมบูรณ์ตามภาพ 

 

 

6.2.6 กดปุ่มดา้นล่างของฝารองนัง่ 

เพื่อถอดออกมาท าความสะอาด 

 
6.3 ยาแนวด้วยซิลโิคน (หลงัยาแนว ด้วยซิลโิคน/
ปูนยาแนว ควรทิง้ไว้ประมาณ 6 ช่ัวโมง) 
 

7. ทดสอบระบบการ Flush 

(หลงัจากยาแนวที่ฐาน ทิง้ไว้ประมาณ 6 
ช่ัวโมง) 



 

 

ค าแนะน าในการดูแลและบ ารุงรักษา 

• การท าความสะอาดผลิตภณัฑ ์ควรใชน้ ้ ายาท าความสะอาดใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์และเม่ือท าความ
สะอาดเสร็จแลว้ รีบลา้งน ้าออกใหส้ะอาด เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดรอยด่างท่ีผลิตภณัฑ ์

• ควรใชผ้า้เน้ือละเอียดหรือฟองน ้า ส าหรับขดัถูผลิตภณัฑเ์ท่านั้น ในการท าความสะอาด เพ่ือป้องกนัการเกิด
รอยขีดข่วน 

• หา้มใชน้ ้ าร้อน เพ่ือท าความสะอาดผลิตภณัฑ ์เพราะอาจเป็นสาเหตุท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ตกร้าวหรือเสียหายได ้

• ช้ินส่วนท่ีเป็นเซรามิคสามารถใชแ้ปรงขดัหอ้งน ้า และน ้ายาลา้งหอ้งน ้า ท  าความสะอาดได ้และควรท าความ
สะอาดอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัคราบติดคา้งท่ีผลิตภณัฑ ์

• ไม่ควรใชส้ารท่ีมีคลอไรดท์  าความสะอาดส่วนท่ีเป็นผวิชุบโครเม่ียม เพราะผวิโครเม่ียมอาจเสียหายได ้

• ตรวจสอบสภาพสายน ้าดีประมาณ 3 เดือน/คร้ัง เพ่ือป้องกนัปัญหาของระบบจ่ายน ้าเขา้สุขภณัฑ ์

• ตรวจสอบและท าความสะอาดสภาพภายในหมอ้น ้าประมาณ 3 เดือน/คร้ัง 

• เม่ือเกิดการร่ัวไหลของน ้าลงในโถสุขภณัฑ ์ควรตรวจสอบสภาพภายในหมอ้น ้า แผน่ปิด-เปิด น ้าลงโถมีส่ิง
สกปรกติดคา้งหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหมอ้น ้า วา่ช ารุดเสียหายหรือไม่ เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข หรือติดต่อสอบถามช่างผูช้  านาญเพ่ือแกไ้ขต่อไป 

การรับประกนัสินค้า 

ผลติภณัฑ์ที่รับประกนั 

• ก๊อกน า้ทุกประเภท (ก๊อกอ่างล้างหน้า, ก๊อกอ่างอาบน า้, ก๊อกซิงค์, ฯลฯ) 
– ตัวก๊อก  1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

– เซรามิควาล์ว (เฉพาะประกนัการร่ัวซึม)   ตลอดอายุการใช้งาน    นับตั้งแต่วนัที่ซื้อ 

– วาล์วลูกยาง (เฉพาะประกนัการร่ัวซึม)   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซื้อ 

– ก๊อกน า้แบบกด, ก๊อกน า้แบบอตัโนมัติทั้งชุด*   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

• ฟลชัวาล์ว, ฟลชัวาล์วอตัโนมัติทั้งชุด*   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

• สินค้าอืน่ๆ   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

(ยกเว้นการรับประกนัอายุของแบตเตอร่ีทุกชนิดที่ใช้ประกอบผลติภณัฑ์) 

การรับประกนัสินค้า  

1. บริษัทฯ พิจารณารับประกนัสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีเอกสารใบรับประกนั , ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการซ้ือสินค้า
อืน่ๆ โดยนับจากวนัซ้ือ-ขาย เป็นส าคญั บริษทัฯ ไม่สามารถรับประกนัสินค้า หากไม่มีเอกสารหลกัฐานดงักล่าว 

2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการ
ขนส่ง, การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี, การบ ารุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการดัดแปลงติดตั้งที่ไม่ถูกวธีิ หรือมีส่ิงอุดตัน
ภายในตัวสินค้า, ท่อน า้ทิง้, ระบบสุขาภบิาล หรือ อืน่ ๆ 

3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ จะ
ซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความ
เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า 

4. กรณีให้บริการตรวจ, ซ่อมแซม, เปลีย่นอะไหล่สินค้าที่ส้ินสุดเงื่อนไขการรับประกัน  ทางบริษทัฯจะคดิค่าบริการใน
เขตกรุงเทพฯ 300 บาท/ชุด และเขตปริมณฑล 500 บาท/ชุด (รวมภาษมูีลค่าเพิม่แล้ว แต่ยงัไม่รวมค่าอะไหล่) 

หมายเหตุ : 

• ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท ควรตรวจสอบวธีิการติดตั้งและระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือ
การติดตั้ง เพือ่ให้ได้ระยะที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ 

• ห้ามใช้น ้ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน กรด ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ห้ามใช้กับวัสดุโครเมี่ยม ห้ามใช้
แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัด การท าความสะอาดด้วยผลติภณัฑ์ที่มีส่วนผสมดงักล่าวจะไม่อยู่ในการรับประกนัสินค้า 

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการถอด, รื้อถอน รวมถึงค่าบริการ
ต่างๆ 
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