
  

CARE AND MAINTENANCE

Do not use harsh abrasives or caustic cleaners to clean fixture surface. Amild detergent, warm water, and a soft   cloth will remove normal dirt 

and soap accumulations from fittings and surfaces. Rinse thoroughly after cleaing and polish with a soft dry cloth to restore original luster of 
material.

ชใรวค ์ฑณัภติลผดาอะสมาวคำทงรแนุรนอ่รกดัก์ิธทฤีม่ีทายำ้นช้ใมา้ห

เงื่อนไขการรับประกัน
1. พนักงานขอดูใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดให้พนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเป็นสำคัญ บริษัทฯไม่สามารถประกันสินค้าหากไม่มี
เอกสารดังกล่าว
2. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตำหนิ, ชำรุด, ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะ
ตัวสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่า โดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เฉพาะตัวสินค้า
เท่านั้น โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้า
3. ไม่รับประกันสินค้ารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากขนส่ง, การดัดแปลง, การติดตั้งไม่ถูกต้อง, การผุกร่อน เนื่องจากสารเคมที่บำรุงรักษา
ไม่ถูกต้อง
4. กรณีที่สินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนการดำเนินการใดๆ
5. รุ่นหรือสีที่ไม่ผลิตในปัจุบัน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชเ ๆม่ินา้ผะลแ นุ่อำ้นช้ใ ,นอ่องา่ยอ์ิธทฤีม่ีทดาอะสมาวคำทายำ้น้ กรปกสบารคค็

แดมหกออกรปกสบารคคช็เกาจงัลห ู่บสบารคงอขมสะสรากีม่ีทณวเิรบกาจกออ ง้หแา้ผยว้ดางเดขัว้ลแ ง้ัรคกีอดาอะสมาวคำทงา้ลำ้นช้ใ้หใ ว้ล

มิดเนอืมหเวาวนัมามบัลก์ฑณัภติลผ้หใอ่ืพเ

์ฑณัภติลผาษกัรลแูดราก

To install tap fitting, water supply and pop up

waste with basin, take basin on the countertop

by follow the lining.

To install water supply set, waste water outlet,

water pipe to check on and off water supply

valve, drainage, leaking & percolate at every

point, If there is no short coming then to seal

rim of the basin.

To pepare counter for installation as picture.

Area peperation for water supply and waste

water supply installation as picture.

To set the template at the area required 

for counter to set the location of basin on 

counter with follow the template lining for 

easily installation.
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งา่อง้ัตดิตรากำทอ่ืพเ potretnuoC นบงา่วงอ่ชะาจเะรปน้สเวนแ

พาภมาตง้ัตดิตรากบัรหำส retnuoC มยีรตเ

 ยีสเำ้นอ่ท/ีดำ้นอ่ทง้ัตดิตราก บัรหำส่ีทน้ืพมยีรตเดัจ

ตามภาพ

 า้นหงา้ลงา่อบักา้ขเงา่ออืดะสะลแ ีดำ้นยาส ,ำ้นกอ็กง้ัตดิต

มาตน้สเงรตงาวยดโ potretnuoC นบงลงาวา้นหงา้ลงา่อำน

ดนหำก่ีทง่นหแำต

ำ้นยาบะรอ่ท/ง้ิทำ้น/ีดำ้นบบะรดุชง้ัตดิต
 ,ง้ิทำ้นยาบะรราก ,ำ้นดิปเ-ดิปบบะรบอสจวรต

 ๆดใงอ่รพกบอ้ขบพ่มไกาห ๆงา่ตดุจมาตมึซว่ัรราก

)้หใดัจ้ดไ่มไวนแาย์ณรกปุอ( งา่อบอรยดโวนแายรากำท

่ีทง่นหแำตณวเิรบนบงาว etalpmeT น่ผแำน

retnuoC นบรากงอ้ต

 retnuoC นบงลา้นหงา้ลงา่องาวรากง่นหแำตดนหำก

ง้ัตดิตรากนใกวดะสอ่ืพเ etalpmeT นใน้สเวนแมาต
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ACACIA-E
ABOVE COUNTER BASIN

INSTALLATIONTemplate

ACCESSORIES

มิตเม่ิพเ์ณรกปุอ

ดุชกยแยา่นหำจดัจ
A-4400 A-8007 A-8100-N A-8102-N 

Bottom trap for lavatory chrome  P-trap for lavatory chrome  Waste overflow chrome  Angle stop 3/8’’ x 1/2 chrome   

TF-0507

452 mm.

366 m
m

.
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Water Supply (2 Hole)
 ีดำ้นบบะรอ่ท( ½”)  

Countertop

Waste Outlet
¼1 ง้ิทำ้นอ่ท( ”)
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50-100 mm.

 

HOW TO MAINTAIN THE PROGUARD

ด์รากรปโียลโนโคทเลแูดราก

Do not use acid solution or detergents, alkaline solution and kind scrub brushes of hard. Using soft brushing, soft foam rubber,

which don’t scratch surfaces for cleaning

- Neutral detergent liquid cleaner earless surface

- Cleaned with just enough light by these species are or jam surface

ีม่ีทยาละลราสอืรห ดาอะสมาวคำทายำ้น้ชใมา้ห งา่ดดรกน็ปเ์ิธทฤ  อืรห งข็แบบแดขังรปแ

- 

ควรใช ทนว่ขดีขยอรดิกเ้หใำท่มไ่ีท มุ่นบบแำ้นงอฟ้ชใ้หใำนะนแอืรหดัขงรปแ้ ดาอะสมาวคำท่ีทะณขนใวิผน้ืพ่ี

- 

 ช้ใรวค พยา้รำท่มไ งาลกน็ปเ์ธทฤีม่ีทดาอะสมาวคำทราสอืรหดาอะสมาวคำทายำ้น ์ฑณัภขุสวิผน้ื

- 

ควร ยอ่บนาง้ชใรากีม่ีทณวเิรบนใ ๆาบเกออด็ชเงยีพเดาอะสมาวคำท

If inspection of this product, within a period warranty after purchasing,confirms that its defective under normal usein material

or workmanship. We will repair or, at its option exchange the product of a similar model.

The warranty does not cover the following:

1. None any documentary evidences to show the period of warranty such as receipt, warranty card, etc.

2. Consequential or incidental damages.

3. Defects or damages arising from shipping,installation,alternation,accidents,misuse or lack of proper maintenance.

4. Postage or shipping costs incurred in returning products for repair or replacement under this warranty and any labor or other costs or 

removal or installation of products under this warranty.

5. A product discontinuous.

LIXIL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED WARRANTY


