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คู่มือการติดตั้ง 
RA H2019
MANUAL RA H2019-2019-01

วิธีการติดตั้งสินค้า

1. นำ�จ�นว�งสบู่ (C) สอดเข้�ไปในร�ว(A) ในตำ�แหน่งใต้ขอแขวนที่เลื่อนได้ (B)
2. นำ�ตัวยึดกำ�แพง (D) สอดเข้�ไปที่ร�ว (A) ทั้งสองข้�ง ต�มรูป
3. วัดระดับคว�มสูงที่ต้องก�ร และทำ�เครื่องหม�ยในก�รเจ�ะรูที่ผนัง  
 เพื่อทำ�ก�รเจ�ะรูใส่แป้นยึดกำ�แพง 
4. เจ�ะรูที่กำ�แพงด้วยสว่�น โดยนำ�แป้นยึด (G) ที่ให้ในกล่องม�ทำ�เครื่องหม�ย  
 โดยใช้น็อตหนึ่งตัว ต่อแป้นยึดหนึ่งอัน โดยทำ�ต�มคว�มสูงที่ได้ทำ�เครื่องหม�ยไว้  
 และตัวแป้นยึดต้อง (G) ต้องหันขึ้น ต�มรูป ทั้งแป้นยึดด้�นบน และแป้นยึดด้�นล่�ง

ข้อควรระวัง !!! อย่าให้สว่าน ทะลุกระเบื้องไปโดนท่อน้ำาด้านในกำาแพง โดยสามารถ
สังเกตได้ว่าไม่ควรติดราวเลื่อนให้ตรงกับแนวที่มีก็อกน้ำา หรือวาล์วติดตั้งอยู่  
ซึ่งนั่นหมายถึงมีท่อน้ำาเดินอยู่ด้านในกำาแพง

5. นำ�ตัวแป้นยึด (G) ที่ให้ในกล่อง ม�ขันน็อต ทั้งแป้นบนและแป้นล่�ง
6. นำ�ร�วที่ประกอบแล้วม�ยึดที่กำ�แพง โดยครอบตัวยึดกำ�แพง(D)ทั้งด้�นบนและ 
 ด้�นล่�ง ครอบลงไปที่แป้นยึด(G) ทัั้งด้�นบนและด้�นล่�ง และเลื่อนตัวยึดกำ�แพง 
 ที่ครอบอยู่บนแป้นยึดลง พร้อมๆกันเพื่อล็อคให้ร�วที่ประกอบแล้ว ติดแน่นอยู่ 
 บนกำ�แพง
7. นำ�ฝักบัวมือและส�ยฝักบัวม�ประกอบ โดยใส่ประเก็นย�งด้�นในส�ยระหว่�ง 
 ข้อต่อฝักบัวมือ และข้อต่อส�ยฝักบัว โดยให้ด้�นปล�ยของส�ยฝักบัวที่สูงกว่� 
 อีกด้�น เป็นด้�นที่หมุนประกอบเข้�กับฝักบัวมือ 
8. เสียบฝักบัวมือที่ประกอบกับส�ยแล้วลงไปที่ขอแขวนเลื่อนได้(B)
9. วิธีก�รเลื่อนขอแขวน ให้บีบปุ่มบนขอแขวนให้สุด และค้�งไว้ ตลอดก�รเลื่อนขึ้น 
 และลง อย่�เลื่อนขอแขวน ขึ้น-ลง ห�กไม่บีบปุ่มให้สุดและค้�งไว้
10. สนุนสน�นกับก�รอ�บน้ำ�ด้วยฝักบัวร�วเลื่อนจ�ก Rasland โดยต่อส�ยฝักบัว 
 อีกด้�นเข้�กับก็อกน้ำ� หรือว�ล์วอ�บน้ำ� หรือเครื่องทำ�น้ำ�อุ่น

วิธีการทำาความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้�มใช้น้ำ�ย�ล้�งห้องน้ำ� ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดสินค้� เพร�ะจะทำ�ให้ผิว 
 ของสินค้�เสียห�ย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหย�บขัดทำ�คว�มสะอ�ด ต้องใช้ฟองน้ำ�เท่�นั้น 
 ในก�รเช็ดทำ�คว�มสะอ�ด
3. ใช้น้ำ�ย�ล้�งจ�นผสมน้ำ� ในก�รล้�งให้ขึ้นเง�
4. ห�กใช้ง�นแล้ว รูน้ำ�ที่ฝักบัวมือ หรือฝักบัวก้�นแข็งตัน ส�ม�รถใช้นิ้วถูปุ่มย�ง  
 ในขณะเปิดน้ำ� เพื่อให้ตะกรันที่อุดอยู่ หลุดออกจ�กรูฝักบัว
5. ไม่ควรดึงส�ยฝักบัวในก�รปรับระดับคว�มสูงของขอแขวน เพร�ะจะทำ�ให้สินค้� 
 เสียห�ยได้
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INSTALLATION GUIDE 
RA H2019
MANUAL RA H2019-2019-01

Installation Guide

1. Put soap dish (C) into the rail (A) in the position of under the hook (B).
2. Put fixing parts (D) into the rail for both side of the rail (A).
3. Measure height at the preferred position by using the assembled rail.  
 Mark down on the tile in order to drill holes.
4. Drill holes as marks. Bring fixing plates (G) to fix on wall by using  
 one screw with one fixing plate. Please note that both of the fixing  
 plates (G) must be fixed on the wall according to the picture.

WARNING!!! Don’t drill holes on the position that might damage the  
in-wall water pipe. Please recognise that the holes must not be drilled  
if the drilled position is exact vertically above the water valve or faucet.

5. Bring the fixing plate (G) fix on the wall by using screws.
6. Bring the assembled rail by putting the fixing parts on the fixing  
 plates for both sides. And slide down the fixing parts together  
 downward to fix the fixing parts on the fixing plates.
7. Bring the hand shower to install with shower hose by putting  
 an o-ring in between. The higher side of the shower hose will be  
 put with the hand shower.
8. Put the assembled hand shower on the hook (B)
9. By sliding the hook up and down, please press and hold the button on  
 the hook firmly and completely. Please do not slide the hook without  
 pressing and holding the button on the hook.
10. Enjoy your shower with Rasland shower rail set by putting  
 the other end of the shower hose with water valve or faucet or  
 instant shower unit.

Clean guide and maintenance

1. Do not use acid chemical to clean the products because it will ruin  
 the surface of the chrome plated.
2. Do not use rough surface material to rub or clean the product.  
 Soft material is highly recommended.
3. Use dish washing chemical mix  with some amount of water to shine  
 the poroduct.
4. In the case that the deposit blocks holes on the overhead shower or  
 hand shower, the deposit can easily be removed by turning on  
 the water and rub on the rubber head.
5. Do not adjust the height of the sliding hook by pulling the shower  
 hose but use hold the button on the hook while sliding hook up  
 and down.
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