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กระดาษแมแบบ
สำหรับอางลางหนา-ลางมือแบบติดต้ังบนเคานเตอร
รุนชาลีซ
K-14800*-*-AA

CUT-OUT TEMPLATE
ROUND VESSEL 
CHALICE

ฉลาก UPC บนบรรจุภัณฑ

The template and the label suffixes circled must match for proper cut-out.

รหัสภายในวงกลมท่ีระบุในกระดาษแมแบบและฉลากสินคาจะตองตรงกัน 

เพ่ือตัดเคานเตอรไดอยางถูกตอง
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วิธีการติดตั้ง 
Installation

□ ตัดแบบตามเสนทึบ
□ จัดตำแหนงแมแบบบนเคานเตอร ใหแนใจวาระยะหางระหวางอางลางหนา, 
     กอกน้ำ, และผนังเหมาะสม ตรวจสอบตูเก็บของดานลางเคานเตอร
□ Cut the template on the cut-out line.
□ Position the template on the counter top to ensure clearance 
    between the lavatory, faucet, and back splash.Verify cabinet 
    clearance beneath the counter top.

□ ใชดินสอวาดเสนบนเคานเตอรตามแบบที่ตัดไว 
□ ตรวจสอบระยะหางระหวางอางลางหนา, กอกน้ำ,  ผนังและตูเก็บของ 
     แลวปรับแมแบบ

□ Trace the template on the counter top with a pencil.
□ Check the clearance between the lavatory, faucet, back 
    splash, and cabinet. Re adjust the template.

สำหรับเคานเตอรไมหรือมีไมเปนสวนประกอบ
For wood or wood composite counter top

□ เจาะรูขนาด 1/2" (13 มม.) ดานในของแบบราง
□ ตัดเคานเตอรตามขอบดานในของเสนดินสอ

□ Drill a 1/2" (13mm) hole on the inside of the outline.
□ Cut the opening in the counter top along the inside edge of 
    the pencil line.

สำหรับเคานเตอรหินออนหรือแกรนิต
For marble or granite counter top
□ ใหทำตามขอแนะนำการตัดเคานเตอรของผูผลิต

□ Please follow manufacturer’s cutting instructions recommended.

□ ทดลองวางอางลางหนาบนรูเจาะ ปรับตำแหนงใหเหมาะสม
□ ใชดินสอเขียนเสนรอบขอบดานนอกของอาง
□ ยกอางลางหนาออก

□ Temporarily position the lavatory in the opening, and adjust to fit.
□ Trace a pencil line around the outside edge of the lavatory.
□ Remove the lavatory.

หากยังไมไดติดต้ังกอกน้ำและสะดืออาง ใหทำการติดต้ังกอน
ใหทำตามคูมือการติดตั้งของกอกน้ำและสะดืออาง

If the faucet and drain are not installed, install them this time. 
Be sure to follow all instructions packed with the product.

□  ยาซิลิโคนบริเวณดานในเสนดินสอ
□  ใชเกียงปาดผิวหนาของซิลิโคนใหเรียบ

□ Apply sealant to the inside of the pencil line.
□ Spread the sealant evenly with a putty knife. 

□  ติดตั้งอางลางหนาอยางระมัดระวัง กดใหแนนกับเคานเตอร

□ Carefully position the lavatory in the cut-out, and press down 
     firmly.

□ ยาซิลิโคนรอบเคานเตอร วางอางลางหนาลงบนเคานเตอรอยาง 
     ระมัดระวัง เช็ดซิลิโคนสวนท่ีเกินออกดวยผาสะอาด ปลอยใหซิลิโคน 
    แหง 30 นาที กอนปฎิบัติขอตอไป

□ Apply a bead of sealant around the counter top cut-out hole. 
    Carefully position the lavatory in the counter top cut-out. Wipe 
    away any excess sealant with a clean cloth. Allow the sealant 
    to cure for at least 30 minutes before proceeding.

□ ติดต้ังทอน้ำท้ิงและตอทอน้ำดีเขากับกอกน้ำ ตามคูมือการติดต้ังของผูผลิต
□ Connect and tighten the trap to the drain, and conplete the 
    water supply connections to the faucet according to the 
    instructions packed with the faucet.
   

WHEN PLOTING TEMPLATE FULL SIZE:
Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions on the template.

หลังจากรางแบบแลว ตรวจสอบระยะความกวางและความสูงใหถูกตองตามกระดาษแมแบบ

แนวขอบอาง

CUT ALONG THIS LINE

ตัดตามเสนทึบ

แนวติดต้ังกอกน้ำ

แนวกำแพง


