Installation Instructions

Stainless steel kitchen sink
Under mount

คูม
่ อ
ื แนะนำกำรติดตัง้ อ่ำงล ้ำงจำนสแตนเลส สตีล
แบบติดตัง้ ใต ้เคำน์เตอร์

Customer Service Center

Before Installation:
• Make sure that you have all the necessary parts by checking the parts list. If any
part is missing or damaged, please contact the Hafele sales team or Customer
Service for a replacement
• Inspect the sink before installation to make sure that it has not been damaged or
during shipping
• Use the cut-out template provided by Hafele
• Observe all plumbing and building codes according to your state requirements
• Not recommended to install with laminate countertop
• Not recommended to removed co by thinner or turpentine

ก่อนทำกำรติดตง:
ั้
ิ้ สว่ นอุปกรณ์ทจ
ิ้ สว่ น หำก
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่ำคุณมีชน
ี่ ำเป็ นครบชุด โดยตรวจสอบรำยกำรชน
ิ้ สว่ นใดสูญหำยหรือเสย
ี หำยโปรดติดต่อพนักงำนขำยของเฮเฟเล่ หรือฝ่ ำยบริกำรลูกค ้ำเพือ
ชน
่
ขอเปลีย
่ น
ิ ค ้ำไม่ได ้รับควำมเสย
ี หำยหรือระหว่ำง
• ตรวจสอบอ่ำงล ้ำงจำนก่อนกำรติดตัง้ เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ำสน
กำรขนสง่
้ นแม่แบบสำหรับตัดเจำะเคำน์เตอร์จำกเฮเฟเล่
• ใชแผ่
• ตรวจสอบระบบประปำและระบบอำคำรทัง้ หมดว่ำเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำหนด
• ไม่แนะนำให ้ติดตัง้ กับเคำน์เตอร์ไม ้ลำมิเนต
ี ้วยทินเนอร์และน้ ำมันสน
• ไม่แนะนำให ้เช็ดครำบสด
The Limited Warranty will Be Voided If:





The
The
The
The

installation recommendations were not followed by the installer
product has been moved from its initial place of installation
product has in any way been modified from its packaged state
product has been subjected to improper maintenance, misuse, excessive use of

Chemicals, damage from accidents or other damages, etc.
้ ะถือเป็นโมฆะหำก:
กำรร ับประก ันแบบจำก ัดนีจ





หำกกำรติดตัง้ ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ำมคำแนะนำในคูม
่ อ
ื
ิ ค ้ำถูกย ้ำยจำกตำแหน่งจำกกำรติดตัง้ เดิม
สน
มีกำรปรับเปลีย
่ นผลิตภัณฑ์จำกสถำนะบรรจุภัณฑ์ไม่วำ่ ด ้วยวิธใี ดก็ตำม
้
ผลิตภัณฑ์ได ้รับกำรบำรุงรักษำทีไ่ ม่เหมำะสม ใชงำนผิ
ดประเภท และทิง้ สำรเคมีค ้ำงไว ้ในอ่ำง
ี หำยจำกอุบัตเิ หตุ หรือควำมเสย
ี หำยอืน
นำนเกินไป เสย
่ ๆ ฯลฯ
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Top mount Kitchen sink
อ่ำงล ้ำงจำนแบบติดตัง้ ใต ้เคำน์เตอร์

1.

Verify cabinet clearance and create cutting template.
ตรวจสอบระยะติดตัง้ และสร ้ำงแม่แบบกำรตัด

2. Create cutting template
สร ้ำงเทมเพลตกำรตัด

3. Drill holes and install anchors
เจำะและติดตัง้ พุก สำหรับยึด
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4. Spread the silicone and place it over the cut of hole,
ทำซิลโิ คนตำมขอบอ่ำงและอยู่ด ้ำนบนกำรตัดของหลุม

5. Verify alignment of sink again allow the silicone to set for 45-60 minutes and tighten fasteners to secure sink.
ตรวจสอบกำรจัดวำงตำแหน่งอ่ำงล ้ำงจำนอีกครัง้ รอให ้เซ็ตตัว 45-60 นำที และขันรัดให ้แน่นเพือ
่ ยึดอ่ำงล ้ำงจำน

6. Turn the counter back to install, Wipe away excess sealant with a damp cloth. Connect the drain, and water supply
connections to the faucet according to the manufacturer’s instructions.
พลิกเคำน์เตอร์กลับเพือ
่ ติดตัง้ เข ้ำกับเคำน์เตอร์ เช็ดน้ ำยำซีลส่วนเกินออกด ้วยผ ้ำชุบน้ ำหมำดๆ ต่อท่อระบำยน้ ำ และต่อระบบน้ ำเข ้ำกับก๊อก
น้ ำตำมคำแนะนำของผลิตภัณฑ์
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Precaution:
-

-

It is best to rinse sinks thoroughly after each use. Thorough rinsing can be done by running the water for a
few minutes and rubbing the cleaned area with a sponge
Avoid exposing the sink to strong chemicals, such as paint removers, oven cleaners, etc. If contact occurs
quickly, flush the surface with water.
Run the cold water when pouring boiling water into sinks to try to minimize the temperature
Towel dry after each use to prevent mineral deposits from building ย on the surface of the sink
Scrub the sink once a week, being sure to rub in the direction of the satin finish line
Do not allow food or beverage residue, metal canned products, or mild steel or cast iron cookware to remain
on the surface for long periods as this can result in permanent staining of the sink.
Do not cut directly on sink surfaces.
Do not set hot pans directly into sinks.
Do not scour the sink across the satin finish lines. Scouring across the satin finish lines can damage the
original sink finish.
Do not use drain cleaning products that contain sulfuric or hydrochloric acid.
Do not leave standing solutions of chlorine bleach and water in the sink for extended periods. Chlorides,
which are found in most soaps detergents bleaches
Do not use a steel wool pad to clean the sink, Steel wool pads tend to break apart and small particles of
steel can become embedded in the sink surface, that steel particle will rust and will give the appearance that
the sink will rust itself.
Do not leave wet sponges, cloths, or cleaning pads on the sink. This can lead to surface rust.

ข้อควรระว ัง
- ควรล ้ำงทำควำมสะอำดอ่ำงล ้ำงจำนให ้สะอำดทุกครัง้ หลังใช ้งำน โดยใช ้น้ ำเปล่ำเพียงเล็กน ้อยและควรล ้ำงทำควำมสะอำดด ้วย
ฟองน้ ำ
- ควรหลีกเลีย
่ งสำรเคมี เช่น สี น้ ำยำทำควำมสะอำดเตำอบ เป็ นต ้น หำกน้ ำยำสัมผัสพืน
้ ผิวให ้รีบล ้ำงด ้วยน้ ำสะอำด
- เมือ
่ มีกำรเทน้ ำเดือดลงในอ่ำงล ้ำงจำนควรรินน้ ำเย็นตำมเพือ
่ เป็ นกำรลดอุณหภูม ิ
- ควรใช ้ผ ้ำขนหนูเช็ดให ้แห ้งทุกครัง้ หลังกำรใช ้งำนเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ครำบตะกรันสะสมบนผิวอ่ำงล ้ำงจำน
- ควรทำกำรขัดอ่ำงล ้ำงจำนสัปดำห์ละครัง้ โดยให ้ขัดไปทิศทำงเดียวกันตำมลำยเส ้นของสแตนเลส
- อย่ำปล่อยให ้เศษอำหำรหรือเครือ
่ งดืม
่ , ผลิตภัณฑ์กระป๋ องโลหะ หรืออุปกรณ์เครือ
่ งครัวทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของเหล็กค ้ำงอยูบ
่ นพืน
้ ผิวเป็ น
เวลำนำนเพรำะอำจทำให ้อ่ำงล ้ำงจำนเปลีย
่ นสีและเป็ นครำบถำวรได ้
- อย่ำหั่นอำหำรบนพืน
้ ผิวอ่ำงล ้ำงจำนโดยตรง
- อย่ำตัง้ กระทะร ้อนๆลงในอ่ำงล ้ำงจำนโดยตรง
- อย่ำขัดผิวอ่ำงล ้ำงจำนในแนวขวำงอำจทำให ้พืน
้ ผิวอ่ำงล ้ำงจำนเดิมเสียหำยได ้ ควรขัดไปตำมลำยเส ้นของสแตนเลส
- อย่ำใช ้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำทีม
่ ก
ี รดกำมะถันหรือกรดไฮโดรคลอริก
- อย่ำทิง้ สำรละลำยคลอรีนและน้ ำไว ้ในอ่ำงล ้ำงจำนเป็ นระยะเวลำนำน คลอไรด์จะพบได ้ใน สบู,่ ผงซักฟอก, สำรฟอกขำว และน้ ำยำ
ทำควำมสะอำดทีก
่ ัดกร่อนสแตนเลส หำกปล่อยทิง้ ไว ้นำนเกินไปอำจจะทำให ้กัดกร่อนพืน
้ ผิวได ้
- อย่ำใช ้ฝอยขัดโลหะขัดทำควำมสะอำดอ่ำงล ้ำงจำน เพรำะเศษเหล็กในฝอยขัดอำจฝั งอยูใ่ นพิน
้ ผิวซึง่ อำจเกิดสนิมขึน
้ และทำให ้ผิว
อ่ำงล ้ำงจำนเกิดสนิมขึน
้ เองได ้
- อย่ำทิง้ ฟองน้ ำเปี ยก, ผ ้ำ หรือ แผ่นทำควำมสะอำดในอ่ำงล ้ำงจำน เพรำะสิง่ นีอ
้ ำจทำให ้เกิดสนิมทีผ
่ วิ ได ้
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www.hafelethailand.com

Contact Us to Learn More
Address
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Phrakanong Tai,
Phrakanong, Bangkok 10260
Tel. +66-2-768-7171 Fax. +66-2-741-7272
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HÄFELE (THAILAND) LIMITED

