
1. คุณลักษณะเดนที่ตัวสินคา ที่ปลายหัวฉีดชําระดานใน ไดติดตั้งตวั Flow Regulator เพื่อปรับลดแรงดนั
และปริมาตรน้ําออก ใหเหมาะสมกับการใชงาน ขณะเดียวกันยังชวยปองกันไมใหเศษวัสดุซึ่งตกคางในทอ
เขาไปมีผลตอระบบกลไกภายในเสียหายได

2. คําเตือน ! ขอระวังที่สาํคญั ในกรณีที่จุดติดตั้งเปนสถานที่ซึ่งไดเดินทอประปาใหม ใหเปดน้ําไลเศษหนิ ปนู
ทราย หรือเศษทอ พี.วี.ซี ที่ตกคางอยูในทอใหแนใจวาหมด ,สะอาดกอนการติดตั้ง เพราะหากเศษวัสดุ

3. การใชงานสายฉีดชําระที่ถูกตอง  อยางมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานที่ยาวนาน จะตองติดตัง้
Stop vale (Angle Vale) เพื่อปรับแรงดันน้ําใหเหมาะสมกับการใชงานตามความตองการ   และเพื่อ
ความสะดวกในการติดตั้งและซอมบาํรุง  บริษทัขอแนะนํา Stop vale (SV-111,SV-112,SV-114,
SV-118,SV-118/1 )ควบคูกับการติดตั้ง

4. สินคาทุกตัวไดผานการ QC ตรวจสอบคุณภาพกอนการจาํหนาย

6. ตําแหนงภาพหมายเลข 1 หากมีความจําเปนตองถอดลางทําความสะอาดจะตองทาํดวยความระมดัระวงั , จะตอง
วางตวั O-Ring ใหตรงตําแหนงและหมุนกลับใหแนนดวยมือเทานั้น

7. ตําแหนงภาพหมายเลข  2 ถอดลางทําความสะอาดและหมนุกลบัดวยมอืเทานั้น
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103  หมู  2  ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31,0-2338-1571,0-2338-1693 FAX. :0-2338-1228

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ในกรณีสินคาขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอผิดพลาดจากการพิมพ

*ตองการคําแนะนําเพิ่มเติม ติดตอแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ตอ 146 ,147

เงื่อนไขการรับประกันและขอแนะนําการติดตั้งสายฉีดชาํระ Hang SS-04

ไปอุดตันที่ตัว Flow Regulator จะสงผลตอปริมาตรน้ําออก และประสิทธิภาพการใชงาน
หาม ถอดตัวลดแรงดนัน้ํา ( Flow Regulator) โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะทําใหเศษวสัดตุางๆ ทีต่กคางในทอ
ตามขอ 2 เขาไปทําใหระบบกลไกเสียหาย  กรณีหากตรวจสอบแลวไมพบตวัลดแรงดนัน้ํา  (Flow Regulator)

5. สถานที่ติดตั้ง ควรมแีรงดนัน้ํา (Working Pressure) ระหวาง 1-4 bar (14.5-58.0 PSI)
(PSI=Pound per square inch / ปอนดตอตารางนิ้ว)

Flow Regulator

บริษัทฯสงวนสิทธิ์  จะถือวาไมอยูในเงื่อนไขการรับประกนั

ลักษณะการใชงาน ดูภาพประกอบ
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SV-118/1

1.Distinctive Product Characteristic: At head-end of sink spray, “Flow Regulator”
 is installed inside to reduce water pressure and adjust  flow rate to be suitable for use,
 at the same time to prevent left over scrap that causes damage to internal mechanism.
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Recommendation for Installation and Guarantee Conditions

 HANG Sink Spray SS-04 Model

TEL. : 0-2338-1229-31,0-2338-1571,0-2338-1693 FAX. :0-2338-1228
103  Moo.2, Teparak Rd., Tambol Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn. 10540

* The company can change or cancel information in leaflet without notice in the case of the products none of stock,
including the mistake of typing.



*For more information, please contact technical service section (department). Tel. : 0-2338-1229-31 Ext 146,147

2.Important Caution:  In case that it is newly set-up of water pipe at installation site, installers must

Flow Regulator
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SV-118/1
4.Every single piece of product passes QC process to

5.At installation site, working (water) pressure should be

6.At position (1) in the picture, if it needs to be taken out and cleaned, carefulness must apply.

( Installation of Stop valve is according to the figure )

7.At position (2) in the picture, reeling out and back for cleaning must be by hand only.

run water to clear out all the stone, cement, sand and PVC scrap that still remained in the pipe
before installation as if scrap stuck at Flow Regulator, it will cause the effect on flow rate and
overall product performance.

3.Recommendation:  For correct and effective long-lasting use of sink spray product, stop valve
(angle valve) should be installed to adjust water pressure according to usage requirement and for
convenience in installation and maintenance. The Company recommends stop valve
(Models: SV-111, SV-114, SV-118, SV-118/1 ) along with the product for installation.

control quality before distributing into markets.

around 1-4 bar (or 14.5-58.0 PSI/Pound per Square Inch).

The O-ring part must be placed back in position and reeling back the head part must be by hand only.

Don't: Don't ever take out Flow Regulator  as scrap that left over in the pipe will cause damage to
internal mechanism of the product.  In case that Flow Regulator  is not found, the Company reserves
the right to classify that the product does not comply under guarantee conditions.

http://www.pdffactory.com

