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ชื่อของส่วนประกอบต่างๆ

ผลิตภัณฑ์

ปุ่มแยกประกอบ

ฝาปิด

ถังพักน้ำ สติกเกอร์เตือน

ก้านโยก

ที่นั่ง

สายน้ำดีเข้าถังพักน้ำ

ข้อต่อรูปตัวที

วาล์วปิดเปิดน้ำ

สายน้ำดีเข้าฝารองนั่ง

ตัวโถ
Bowl

Water inlet hose

Shutoff valve

T-shaped connector

Lever

Water tanks

Water supply hose

Seat cover

Alert sticker

Seat

Cleaning nozzle

Bidet nozzle

Dismantlement 
button

Water inlet  on the left

Water inlet on the right 

หวัฉีดชำระล้าง

หวัฉีดชำระสำหรับสุภาพสตรี



1.Main body 2.Installation template

Connecting bolt (2)

Sliding plate (2)

4.T-shaped connector 5.Water hose 6.Installation and User Manual

Installation and User Manual

3.Fixing Components

Expansive nut (2)

Rubber gasket (2)

Filter

Note: 
    There are two methods for installation. The way of employing expansive nuts is recommended. Another way is 
    using butterfly nuts. Please choose one for specific case. 

Cautions

1. The water pressure limit is from 0.07 to 0.75 MPa  (10 to 106.7 PSI ). Please use as instructed.
    ขีดจำกัดของแรงดันน้ำอยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.75 MPa หรือ 10 ถึง 106.7 PSI  กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำ

2.The water shutoff valve should be near where the product can be installed and dismantled.
   วาล์วปิดเปิดน้ำควรอยู่ใกล้บริเวณที่ติดตั้งหรือถอดประกอบผลิตภัณฑ์

Please make sure you read the instructions carefully and install it properly.

Product Installation Procedure

Pre-installation

1. Stick the rubber gaskets into the adaptable panel.

As shown in figure, stick the rubber gaskets into the slots of the adaptable panel.

3. Assemble the sliding plates with the adaptable panel.

As shown in figure, insert the sliding plates (with connecting bolts) in the holes
of the adaptable panel.

2. Insert the connecting bolts into the sliding plates.

As shown in figure, insert the connecting bolts into the holes of sliding plates.

ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบหลัก แผ่นแบบติดตั้ง

อุปกรณ์ยึดต่อ

ข้อต่อรูปตัวที สายน้ำดี คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ไส้กรอง

หมายเหตุ: 

การติดตั้งสามารถทำได้สองวิธี ทางบริษัทแนะนำให้ใช้วิธีที่ใช้น็อตต่อ อีกวิธีคือวิธีที่ใช้น็อตบิด กรุณาเลือกใช้อันใดอันหนึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม

สลักเกลียวยึด น๊อตต่อยืด

น็อตยึด

แผ่นรองเลื่อน ประเก็นยาง
บานปรับ

การติดตั้ง

เพื่อการติดตั้งที่ถูกต้องเหมาะสม กรุณาอ่านคำแนะนำในการติดตั้งอย่างละเอียด

คำเตือน

ขั้นตอนในการติดตั้ง

ก่อนติดตั้ง

ผนึกประเก็นยางเข้ากับบานปรับ

ผนึกประเก็นยางลงในช่องของบานปรับ ดังภาพ

ใส่สลักเกลียวยึดเข้ากับแผ่นรองเลื่อน

ใส่สลักเกลียวยึดลงในรูของแผ่นรองเลื่อน ดังภาพ

ประกอบแผ่นรองเลื่อนเข้ากับบานปรับ

ใส่แผ่นรองเลื่อนที่มีสลักเกลียวลงในช่องของบานปรับ ดังภาพ

Adaptable panel

Nut(2)

or



 

 

Installation Procedure
First installation method (recommended) :

1.Dismantle the old seat and seat lid.

Loose the hinge and 
remove the old seat 
and seat lid. 

 

 

Keep the side with FRONT up

Installation Template

*Nut is supposed to be used for 
 the second method.

Installation template

Installation template

   

The fix slots under 
the product

Second installation method
1. Refer to first installation method step 1 and 3. Dismantle the old seat and lid. Put the installation template on the ceramic.  

2. Refer to fist installation method step 4. Take the adaptable panel to the holes of the ceramic. Adjust position of the  

3. Refer to first installation method step 5 and 6. Complete following installation procedure. 
    

Seat and seat lid

2.Install expansive nuts

As figure, insert 
expansive nuts in the 
holes of the ceramic.  

3.Install installation template

As figure, install the installation template on the ceramic. 

4.Fix the adaptable panel
As figure, take the adaptable panel to the holes of the 

5.Take away the installation template 6.Install the product
Keep the fix slots under the product aim at slots on the  

Connecting water hose
(ขั้นตอนในการติดตั้ง)

วิธีแรก (แนะนำ)

ถอดที่รองนั่งและฝาเก่่าออก 

ปลดบานพับแล้วยกที่

   รองนั่งและฝาเก่าออก

ที่รองนั่งและฝา

 ติดตั้งน๊อตต่อ

ใส่น๊อตต่อลงในรูของโถ

เซรามิก ดังภาพ

วางแผ่นแบบติดตั้ง

วางแผ่นแบบติดตั้งลงบนโถเซรามิก

ยึดบานปรับ

วางบานปรับเข้ากับรูของโถเซรามิก ปรับตำแหน่งของน๊อตต่อและตัว

ปรับ จัดวางให้สลักเกลียวอยู่ตรงกับน๊อตต่อแล้วขันยึดให้แน่น ดังภาพ.

แผ่นแบบติดตั้ง

น๊อตใช้สำหรับวิธีที่สอง

หันด้านหน้าขี้น

นำแบบติดตั้งออก

แผ่นแบบติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยให้ร่องยึดข้างใต้สวมเข้ากับบานปรับ

ดันผลิตภัณฑ์เข้าจนสุด ดังภาพ การติดตั้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ร่องยึดใต้ผลิตภัณฑ์

วิธีที่สอง

(การต่อสายน้ำดี)

ปิดวาล์วน้ำและปลดท่อน้ำจากถังพักน้ำ ต่อข้อต่อรูปตัวทีเข้ากับ

ถังพักน้ำ โดยให้ยางรองอยู่ระหว่างกลาง

ต่อข้อต่อรูปตัวทีเข้ากับสายน้ำดีเข้าถังพักน้ำ

เปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือไม่

ห้าม

1.ห้ามยกที่นั่งและฝารองนั่งในขณะที่กำลังปิดและเปิดอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการทำงานได้

ติดตั้งเหมือนวิธีแรกในขั้นตอนที่   และ   คือ ถอดที่รองนั่งและฝาเก่่าออก และวางแผ่นแบบติดตั้งลงบนโถเซรามิก

ในขั้นตอนที่   วางบานปรับให้ตรงกับรูของโถเซรามิก จัดตำแหน่งสลักเกลียวยึดและตัวปรับให้เข้าที่ สวมน๊อตหางปลาเข้ากับสลักเกลียว

ติดตั้งเหมือนวิธีแรกในขั้นตอนที่   และ   การติดตั้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

จากด้านล่างของโถ ขันยึดให้แน่น

connecting bolts with adjusting pieces. Screw in the butterfly nuts form underside of the ceramic. Then fix the adaptable panel.

adaptable panel.Push the product to the end as figure 
below. That completes installation. 

ceramic. Adjust position for connecting bolts and 
adjusting pieces, make the connecting bolts aim at 
corresponding expansive nuts. Then fix the adaptable panel. 

1 3

4

5 6

1. Close the water valve and detach water pipe from  the water tank. 
    Connect the t-shaped connector to the water tank.  
    Make sure that rubber packing is inserted in between.
  

3. Press the filter and washer at the two ends of 
water hose into the screw tube, then connect the 
main body and T-shaped connector with water hose.

Washer

Filter

Prohibition

1.Do not lift the product with the seat cover and seat open.

2.Cannot use with the hot water which temperature is higher than 40 ° C .

This may cause a mechanical  trouble.

4. Open the water valve to check if there is any
    leakage.

1 3

2

 Note: Please remove the regulator cover and regulate o-ring under the following conditions:

Caution : Must use the regulator cover and regulate o-ring when the water pressure is bigger than 0.1MPa.
3. Insert the regulator component into the inlet pipe.
2. Remove the regulator cover and regulate o-ring except the sealing o-ring.
1. Take out the regulator with pliers and other tools.

b. When the nozzle cannot work normally and water is low.
a. When the water dynamic pressure is lower than 0.05MPa, especially using the family tank. 

2.Connect the water pipe to the t-shaped connector.

Regulator

Regulator 
cover

Regulate 
o-ring

Sealing 
o-ring

แผ่นแบบติดตั้ง

2.ห้ามใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียส

ใส่ยางรองและไส้กรองที่ข้อต่อของสายน้ำดี แล้วต่อเข้ากับฝารองนั่งและ ข้อต่อ

รูปตัวที ตามรูป.

ข้อสังเกตุ : กรุณาถอดวาล์วควบคุมน้ำตามคำแนะนำข้างล่าง

a. เมื่อแรงดันน้ำต่ำกว่า 0.05 บาร์ ( 0.05 Mpa)
b. เมี่อก้านฉีดไม่ทำงานตามปกติ และแรงดันน้ำต่ำ

1. ให้ถอดวาล์วควบคุมน้ำออกด้วยคีมหรือเครื่องมือที่เหมาะสม
2. ให้ถอดฝาครอบวาล์วควบคุมน้ำ (regulator cover) และแหวนรอง (regulate o-ring) ยกเว้น (sealing o-ring) ตามภาพ.
3. ใส่วาล์วควบคุมน้ำเข้าไปใหม่

คำเตือน : ต้องใส่ฝาครอบวาล์วควบคุม และแหวนรอง กลับ เมื่อแรงดันน้ำเกิน 1 บาร์ (0.1 Mpa)



WASH 

BIDET 

STOP  

Turn the lever clockwise from the vertical  position.

Nozzle for WASH moves forward and start the function.

The water volume changes with the turning of lever.

Turn the lever anticlockwise from the vertical position.

Nozzle for BIDET moves forward and start the function.

The water volume changes with the turning of lever.

During wash or bidet status, rotate the knob to vertical and 
stop douche. 

Nozzle moves back to original position.

The water volume changes with the turning of lever until totally shut off.

3.Clean the filter and regulator 

1.Clean the outside parts of the product.

Dismantlement button

2.Clean the nozzle

Pull out the nozzle softly and use smooth cloth/sponge 
or toothbrush with kitchen detergent to clean the nozzle.

Close the lid. Push the dismantlement button and
pull out the product as the arrow the figure. Then 
the product will be dismantled.

(If the water flow is smaller than usual)
1.Clean the filter from both sides. Make sure to disconnect the 
water supply hose during cleaning.
2. Clean the regulator o-ring (See the step 2. on the page 5. to
remove and install the regulator o-ring)

 

4. Remove the main body.

Use a smooth sponge/cloth with diluted kitchen 
detergent to clean the product. Do not use the
following types: hydrogen chloride detergent, 
painting thinner, benzene, abrasive paper, polishing 
agent, fragrance and insecticide, etc.

Insecticide

Abrasive paper

Painting thinner

(การใช้งาน)

การชำระล้างทั่วไป

ความแรงของน้ำขี้นอยู่กับระดับการหมุนของก้านโยก

การชำระล้างสำหรับสุภาพสตรี

ความแรงของน้ำขี้นอยู่กับระดับการหมุนของก้านโยก

การหยุดใช้งาน

ความแรงของน้ำจะเปลี่ยนตามระดับการหมุนของก้านโยกจนกระทั่งหยุดสนิท

การทำความสะอาดและถอดประกอบ

การทำความสะอาดภายนอกผลิตภัณฑ์

 

ใช้ฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดในครัวที่เจือจางแล้วสำหรับ

การทำความสะอาด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทดังต่อ

ไปนี้: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีไฮโดรเจนคลอไรด์ ทินเนอร์ 

เบนซีน กระดาษทราย ผลิตภัณฑ์ขัดเงา น้ำหอม และยาฆ่าแมลง และอื่นๆ

การทำความสะอาดหัวฉีด

ค่อยๆดึงหัวฉีดออกจากตำแหน่งแล้วใช้ฟองน้ำ ผ้า หรือแปรงสีฟัน 

และน้ำยาทำความสะอาดในครัวเพื่อทำความสะอาดหัวฉีด

ทินเนอร์

 ยาฆ่าแมลง

กระดาษทราย

วิธีทำความทำความสะอาดไส้กรองและวาล์วควบคุมน้ำ

ไส้กรอง

(กรณีที่อัตราการไหลของน้ำต่ำกว่าปกติ)
1.ทำความสะอาดไส้กรองทั้งสองด้าน ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ต่อสายนำ้ดีขณะทำความสะอาด

2.ทำความสะอาดแหวนรอง (ทำตามข้อ 2. ขั้นตอนที่ 2. หน้า 5.)

การถอดตัวผลิตภัณฑ์

ปิดฝาลง กดปุ่มแยกประกอบแล้วเลื่อนตัวผลิตภัณฑ์ออก

ดังแสดงในภาพ 

หมุนก้านโยกจากตำแหน่งแนวตั้งตามเข็มนาฬิกา

หัวฉีดชำระล้างจะเลื่อนมาด้านหน้าและเริ่มทำงาน

หมุนก้านโยกจากตำแหน่งตรงข้ามการหมุนของเข็มนาฬิกา

หัวฉีดชำระสำหรับสุภาพสตรีจะเลื่อนมาด้านหน้าและเริ่มทำงาน

ระหว่างชำระล้าง หมุนก้านโยกกลับสู่ตำแหน่งแนวตั้งพื่อหยุดการฉีดล้าง

หัวฉีดชำระจะเคลื่อนกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม

ปุ่มแยกประกอบ
Filter

Braided hoses

Regulator

ท่อถัก



EB-FB104SW




