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Important Information
IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for the consumer. They contain 
important information.

NOTE: This product is designed for installation with the electrical and water supplies located through either 
the wall or the floor.

Grounding Instructions
• This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of  

electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having 
a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed 
and grounded.

WARNING: Risk of electric shock. Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric 
shock.

• If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade 
terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the 
grounding wire.

• Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely  
understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded.

• This product is factory equipped with a specific electric cord and plug to permit connection to a proper 
electric circuit. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug.  
No adapter should be used with this product. Do not modify the plug provided — if it will not fit the outlet, 
have the proper outlet installed by a qualified electrician. If the product must be reconnected for use on  
a different type of electric circuit, the connection should be made by qualified service personnel.

Thank You for Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare combination of proven performance 
and graceful sophistication that will satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler  
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our products here at Kohler and we know 
you will be too.

Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation 
or performance problems, please don’t hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on  
back cover.

All information in this manual is based upon the latest product information available at the time of publication. 
At Kohler, we constantly strive to improve the quality of our products. We reserve the right to make changes in 
product characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Thank you for choosing Kohler Company.
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Tools and Materials

Bushings
2 PCS

Caps
2 PCS

#10 x 1-1/2" 
Screws
2 PCS

Supply Hose
Clip

Mounting Blocks
2 PCS

Remote ControlDocking
Station

5/16" x 2-1/2" Lag Bolts
4 PCS

5/16" Lag Bolt Anchors
4 PCS

Back Cover 
(Through-the-Floor
Installations)

Parts Bag Contents

Other Parts

4.5x45DING
Lag Bolts
2 PCS

UX6x35
Lag Bolt Anchors
2 PCS

Drill with Assorted Bits
Assorted
Screwdrivers

Wax RingAdjustable Wrench

Plus:
• Protective Material
• Tape

Offset Screwdriver

Knife Pencil Pliers Band Tape

Scissors
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Before You Begin

WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.

WARNING: Risk of electric shock. For plug-in installations/wall-mounted electrical supply: Connect
only to a properly-grounded, grounding-type receptacle which is protected by a 220~240 V, 15 A, 50/60 Hz 
Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB). Do not remove the 
grounding pin or use a grounding adapter.

CAUTION: Risk of personal injury. This toilet weighs approximately 45 kg. Lift the toilet with two people,
employing proper lifting technique.

CAUTION: Risk of hazardous gases. If a new toilet is not installed immediately, temporarily place a rag 
in the floor flange opening.

CAUTION: Risk of product and property damage. This toilet is not intended to be installed in buildings 
where temperatures will drop below 1°C. If temperature drops below 0°C, the frozen water in tank could 
damage the tank resulting in leaking.

¨ Carefully inspect the new toilet for damage.
¨ Follow all local plumbing and electrical codes.

Confirm all parts below are included before beginning the installation.

Parts Bag Contents 
¨ (4) 5/16″ x 2-1/2 ″ Lag Bolts
¨ (2) 5/16″ Lag Bolt Anchors
¨ (2) Mounting Blocks
¨ (2) Plastic Caps
¨ (2) #10 x 1-1/2″ Screws
¨ (2) Bushings

Remote Control Box Contents
¨ (1) Docking Station
¨ (1) Remote Control
¨ (1) Docking Station Power Cord
¨ (1) FM Antenna
¨ (1) AUX In Cord
¨ (2) UX 6 x 35 Lag Bolt Anchors
¨ (2) 4.5 x 45DING Lag Bolts

Other Parts
Back Cover (used in through-the-floor installations)
(1) Supply Hose
(1) Clip

CAUTION: Risk of product damage. Turn on the water and allow water to flow through the supply pipe 
to flush the system of any debris before connecting inlet valve.
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Rough-in - Wall Mount Electrical and Water Supply

NOTICE: The locations for the supply shut-off, electrical outlet, and docking station cord are suggested 
locations. Make sure all installations adhere to applicable codes and standards.

NOTICE: Locating the supply stop behind the toilet will make it difficult to remove the back panel.

IMPORTANT! Do not install any items behind the toilet that will interfere with the lid when it is raised.
All decorative items should be at least 94 cm high to allow clearance for the seat.
¨ The remote docking station is equipped with a 5 meter power cord.
¨ The supplied power cord is 1422 mm in length. Install the GFCI protected outlet within 1422 mm of the toilet 

location.
¨ The toilet is equipped with a motion sensor to automatically open the lid when movement is sensed. 

Sensitivity can be adjusted using the User Interface.
¨ The toilet is equipped with a motion sensor to automatically open the ring when the light is interrupted. 

The sensor is located on the right side of the toilet. This sensor has a maximum range of 20 cm. Keep this area 
free of obstructions.

¨ 1/2″ OD compression supply stop outlet is required unless an adapter is used.
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Roughing-in - Through-the-Floor Water and Electrical

NOTICE: The locations for the supply shut-off, electrical outlet, and docking station cord are suggested 
locations. Make sure all installations adhere to applicable codes and standards.

IMPORTANT! Do not install any items behind the toilet that will interfere with the lid when it is raised.
All decorative items should be at least 94 cm high to allow clearance for the seat.

¨ The remote docking station is equipped with a 5 meter power cord.
¨ The supplied power cord is 142 cm in length.

¨ The toilet is equipped with a motion sensor to automatically open the lid when movement is sensed. 
Sensitivity can be adjusted using the User Interface.

¨ The toilet is equipped with a motion sensor ring actuator, located on the right side of the toilet. This sensor has 
a maximum range of 20 cm. Keep this area free of obstructions.

¨ 1/2″ OD compression supply stop outlet is required unless an adapter is used.
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Unit: mm.

60

 



Kohler Co. 7 1132336-X2-A

Prepare the Site

NOTE: Locating the supply stop behind the toilet will make it difficult to remove the back panel.

Install the Dock Power Cord
¨ If the finished wall has not been installed, embed the in-wall cable conduit to route the docking station power 

cord. (concealed type)
¨ If the finished wall is installed, use the slot board cable to route the cord to the docking station location. 

(out-loading type) 

Install the Water Supply

IMPORTANT! When installing the supply hose, connect it to the toilet first, then the supply stop.

NOTE: The supplied water supply hose is 18″ (46 cm) in length. The supplied hose must be used for this
installation.
¨ Install the water supply and supply stop.
¨ Flush the water supply line into a pail or other container to remove all debris.

WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power before installation or servicing.

WARNING: Risk of electric shock. Connect only to a properly-grounded, grounding-type receptacle 
which is protected by a 220~240V, 50/60 Hz Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage 
Circuit-Breaker (ELCB). Do not remove the grounding pin or use a grounding adapter.

WARNING: Risk of electric shock. For hardwire installations/through-floor electrical supply: Connect 
only to a properly-grounded, dedicated circuit protected by an Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter 
(GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB).

152
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Recommended, 
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Install the Electrical Service

NOTE: The suppled power cord is 56″ (1420 mm) in length.
¨ Locate a dedicated 220~240 V, 50/60 Hz, 10 A or more grounding-type receptacle, protected by a GFCI or 

ELCB, within 142 cm of the back of the toilet.

Install External Speaker Wires (optional)
¨ If external speakers will be used, install the speaker wires at this time with RCA plug installed at line-end 

(not presented).

Prepare the Site (cont.)
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Install the Remote Dock

NOTE: The docking station comes with a 5 meter cord. Locate the docking station to allow the docking cord 
to reach the toilet.
¨ Unpack the box containing the remote control components.
¨ Remove the small screw on the bottom of the docking station.
¨ Carefully remove the cover plate by plug the tool into the gap on the top of the back, gently prying the sides 

of the cover plate out until they disconnect from the dock. (see Fig. #2)
¨ Carefully disconnect the coverplate plug.
¨ Tape the screw to the cover plate and set it aside.
¨ For installations using the concealed type, route the power cord through the back cord opening.
¨ For installations using the out-loading type, route the power cord through the bottom cord opening.
¨ Position the docking station in the installation position and mark the screw locations using the dock as

a template.
¨ Drill appropriate size mounting holes at the screw mounting locations. The size of the hole will depend

on the need for wall anchors, wall material, and installation requirements.
¨ Loosen each of the five small screws located where the wires will be connected.
¨ Run the power cord into the docking station through the back cord opening in concealed type or the 

bottom cord opening in out-loading type.
¨ Position the docking station over the installation location, connect the docking station to the wall using two 

screws.
¨ Cut the tin (about 2 mm) of the bare end of the wire.
¨ Slide the bare end of the wires into the correct port (see Fig. #3) according to the color and tighten each screw 

to secure the wires in place, connect the cover plate plug.
¨ Snap the cover plate back into place.
¨ Remove the screw and tape from the cover plate and secure the cover plate with the screw to the docking 

station.

Holes

Red

Blue

White
Black

Orange

ScrewFig.#1 Fig.#2

Fig.#3 Fig.#4

Connector
Harness

Docking Cord

Back Cord 
Opening

Bottom Cord 
Opening

Back Cord 
Opening

Disconnect.
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Prepare the Installation Location

IMPORTANT! Risk of product damage. If there are T-bolts extending from the flange, remove them. T-bolts 
are not required for this installation.

IMPORTANT! Because of the unique design of this toilet, the width of the bottom edges of the toilet will vary. 
The following steps are required because of this variation.

¨ Cut out the inside of the flange area on the template along the dotted line.
¨ Position the template with the hole positioned over the flange. It is critical that the centerlines marked on the 

template are centered on the flange.
¨ Secure the template to the floor with tape.
¨ Confirm the template is correctly positioned and centered over the flange.
¨ Position the toilet on the template. Make sure the front of the base of the toilet is aligned with the markings 

on the template.
¨ Confirm the left/right position of the toilet left or right so that an equal amount of shaded area is visible 

on each side of the template. 
¨ Directly under the screw holes on each side of the toilet, accurately mark the bottom edge of the base. 

The mark should intersect the lines labeled ″C″ and ″A″ or ″B″ on each side of the template.

Template

Screw Hole

Center the toilet 
on the template.

Top View

For Wall Supply 
Installations Only

For Through-
the-Floor 
Supplies Only

Tape

Flange

Flange Centerlines
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Determine Mounting Block Location

NOTE: There is a small amount of biodegradable, environmentally safe antifreeze added to the toilet tank to 
prevent freezing during shipment. When the toilet is tipped forward, a small amount of the antifreeze may run 
onto the floor. Make sure the floor is protected.

¨ Position pieces of the box or other protective material on the floor directly in front of the toilet.
¨ Gently tilt the toilet forward until it rests on the front surface.

NOTE: The installation range of the mounting block is marked on the template. Due to variances in the width of 
the base, the exact location must be determined by the installer.

¨ Measure the width of the base, dimension ″A,″ on the left side of the toilet.
¨ From the mark indicating the outside edge of the base, measure inward and mark dimension ″A″ on the 

template lines marked ″A.″ 
¨ Draw a line connecting the marks on each of the lines labeled ″A.″
¨ Measure the width of the base, dimension ″B,″ on the right side of the toilet.
¨ From the mark indicating the outside edge of the base, measure inward and mark dimension ″B″ on the 

template line marked ″B.″
¨ Draw a line connecting the marks on each of the lines labeled ″B.″

IMPORTANT! Dimension ″C″ is the distance between the inside edges of the right and left base. The distance 
between the outside edges of the mounting blocks should be slightly less than dimension ″C.″ The distance  
between the edge of the outside edge of the mounting block and the inside edge of the base must be 2 mm or less, 
or the strength of the mounting block will be compromised.

¨ Measure dimension ″C″ on the template, starting at the inside line.
¨ Position a mounting block in the area indicated on the left side of the template. Align the outside edge of the 

mounting blocks with the inside line. Then move parallel 2 mm to the inside. 

A

B

C

Outside Edge 
of Toilet

A

A

Top ViewProtective Material Left Installation
Line

Outside Edge
of Base

A

B
C
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¨ Insert a pencil into the holes in the mounting blocks and mark the center of the holes after positioning the
mounting block.

¨ Remove the mounting blocks.
¨ Position a mounting block in the area indicated on the right side of the template. Align the outside edge of 

the mounting blocks with the inside line. Then move parallel 2 mm to the inside.
¨ Insert a pencil into the holes in the mounting blocks and mark the center of the holes after positioning the

mounting block.
¨ At the locations where the centerline in the slots marked on the template and the pencil mark indicating 

the hole locations meet, drill a 13mm hole if anchors will be used.
¨ If anchors will be used, insert one of the supplied anchors in each of the holes.
¨ Remove the template.

Determine Mounting Block Location (cont.)
 



Kohler Co. 13 1132336-X2-A

Install Mounting Blocks and Wax Ring

¨ Position the mounting blocks over the mounting holes.
¨ Secure each of the mounting blocks with two of the supplied lag bolts.
¨ Position a wax ring on the flange.

Connect the Supply Hose to the Toilet
¨ Slide the supply hose outlet into the toilet water inlet.
¨ Slide the clip over the flanges on the supply hose and inlet. Make sure both flanges rest in the gap in the clip 

and are firmly held in place.

IMPORTANT! Confirm the clip is firmly holding the supply hose in place. The clip will be able to rotate freely
with no significant resistance when properly installed.

CAUTION: Risk of property damage. It is critical that the supply hose be firmly secured by the clip. 
The supply hose could be displaced when under pressure if the clip is not correctly installed, resulting in 
water damage.

For Through-
the-Floor 
Supplies Only

Lag Bolt Wax 
Ring

For Wall Supply 
Installations Only

Hose Should Face 
Down When Through 
Floor

Clip

Flanges
Supply 
Hose
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FM Antenna 
Connection

Cap

Screw

Bushing

Wall Supply 
Installation
Shown

Docking
Station
Cord

Docking
Station Cord 

FM Antenna 
Connection

External
Speaker
Connections

Mark Line on the 
Plug Upwards

Install the Toilet

Position the Toilet
¨ Carefully lower the toilet into place, making sure the water supply line and electrical cord do not interfere 

with the toilet when it is in place.
¨ Connect the water supply hose to the supply stop.
¨ Connect the docking station power cord mark line on the plug upward.
¨ Connect the optional FM antenna (not shown) to the toilet if needed. In normal case no need to use the external

FM antenna as there’s already built-in antenna inside the toilet. However if the environment is causing  
unsatisfactory receiving effect, please insert and spread the accessary external FM antenna.

¨ Connect the external speaker wires (not shown) to the toilet if external speakers are installed (RCA plug).
¨ Place the remote control on the docking station.
¨ Connect the power.
¨ Turn on the water supply.

Check for Leaks

NOTE: Once the power is connected, the toilet will automatically enter start-up mode. This process takes 
several minutes.

NOTE: If there is a failure during start-up mode, follow the directions on the remote control.

¨ Once the start-up sequence has been completed flush the toilet using the manual buttons on the side of the 
toilet.

¨ Let the toilet fully refill and check for leaks.
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Secure the Toilet
¨ Insert the bushing into the screw hole in the side of the toilet.
¨ Insert the supplied screws into the screw holes.

NOTE: A ratchet style screwdriver is the most effective tool when tightening the screws due to their close 
proximity to the floor. It is difficult to achieve enough force with a standard screwdriver. There is a greater  
risk of stripping the screws when a drill is used.

¨ Thread each screw into the mounting blocks. Tighten the screws evenly to maintain the correct toilet position.
¨ Install the caps over the screw holes.

Install the Toilet (cont.)
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Install the Back Cover (Optional)

NOTE: Install the cover when the water and power supply are run through the floor. The cover is not designed 
for use when the water or electrical are connected to wall supplies.

¨ Position the cover over the water supply and electrical supply holes.
¨ Run the docking station cord through the slot in the cover. and snap the cover into place on the supply hose 

inlet.
¨ Align the spring clip on the cover with the supply hose inlet.

NOTE: The clip will easily snap into place on the supply hose inlet. If there is significant resistance, make sure 
the clip is not pushing the hose clip out of the way.

¨ Lower the cover and snap the clip into place on the supply hose inlet.

Spring 
Clip

Cover

Slot

Docking 
Station Cord

Docking Station 
Cord
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Remote Control Setup - Set the Language

NOTE: If the remote control has not charged enough to be removed from the docking station, perform these 
steps with remote control attached to the docking station.

NOTE: Chinese is the default language. Skip this step if Chinese is the desired language. 

Changing the On-Screen Language
¨ Select [settings].
¨ Select [system settings].
¨ Select [languages].

NOTE: If the language you desire does not appear on the screen, move the scroll bar down to see additional 
language options.

¨ Select the radio button for your desired language. The screen icons will immediately change.
¨ Select [home] to return to the main screen or [back] to return to the previous screen.
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Remote Control Setup - Set the Date and Time

Set the Date
¨ Select [settings].
¨ Select [system settings].
¨ Select [set date].
¨ Use the up and down indicators to adjust the day, month, and year.
¨ Select the desired radio button for the date format.
¨ Select [home] to return to the main screen or [back] to return to the previous screen.

Set the Time
¨ Select [settings].
¨ Select [system settings].
¨ Select [set time].
¨ Select the radio button for the [12 hr.] or [24 hr.] option.
¨ Use the up and down indicators to adjust the hour and minute.
¨ Select the radio button for the [am] or [pm] option.
¨ Select [home] to return to the main screen or [back] to return to the previous screen.
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Remote Control Setup - Connect the Remote Control

NOTE: This setting can be used to connect a new or a second remote control.

¨ Select [settings].
¨ Select [maintenance].
¨ Select [learn remote].
¨ Follow the instructions on the remote screen. When complete select [yes].
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Complete the Installation

¨ Press the flush button on the remote control. Confirm the toilet flushes.
¨ Remove the protective film from the toilet and remote.
¨ Apply caulk around the base of the toilet following the caulk manufacturer’s instructions.
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์

ข้อมูลสำ�คัญ

คู่มือการติดตั้ง

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบชำาระทำาความสะอาดอัตโนมัติ

ข้อสำ�คัญถึงผู้ติดตั้ง!  คู่มือนี้มีข้อมูลสำ�คัญ โปรดมอบเอกส�รให้กับเจ้�ของผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต  สุขภัณฑ์นี้ถูกออกแบบม�สำ�หรับก�รติดตั้งกับระบบไฟฟ้�และท่อนำ้�ดีทั้งแบบฝังผนังหรือแบบฝังพื้น

แนะนำ�ก�รติดตั้งส�ยดิน 
• ผลติภณัฑน์ีจ้ะตอ้งตดิตัง้ส�ยดนิ ในกรณทีีเ่กดิไฟฟ�้ลดัวงจร ส�ยดนิจะชว่ยลดคว�มเสีย่งก�รเกดิไฟฟ�้ลดัวงจร ปลัก๊ไฟของสขุภณัฑ์

ได้พ่วงส�ยดินไว้เรียบร้อยแล้ว ควรเสียบปลั๊กไฟบนเต้�เสียบที่มีส�ยดินร่วมด้วย

อันตร�ย  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร  ก�รใช้ปลั๊กไฟส�ยดินที่ไม่เหม�ะสม อ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้
เกิดไฟฟ้�ลัดวงจร

• ห�กจำ�เป็นให้ทำ�ก�รซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส�ยไฟหรือปลั๊กไฟใหม่ ห้�มต่อส�ยดินกับสะพ�นไฟ (เบรกเกอร์) มีส�ยไฟสีเขียวเป็น
ส�ยฉนวนและส�ยสีเหลืองเป็นส�ยดิน

• ห�กไม่แน่ใจวิธีก�รติดตั้งส�ยดินที่ถูกวิธี โปรดสอบถ�มช่�งไฟฟ้�ที่ชำ�น�ญก�รหรือเจ้�หน้�ที่บริก�รท�งด้�นเทคนิคของบริษัทฯ

• สุขภัณฑ์นี้ถูกติดตั้งส�ยไฟและปลั๊กไฟที่เหม�ะสมม�จ�กโรงง�น ให้แน่ใจว่� หัวปลั๊กไฟและเต้�เสียบมีรูปแบบเดียวกัน ไม่แนะนำ�
ให้ใช้อะแด็ปเตอร์กับสุขภัณฑ์นี้ ห้�มแก้ไขหรือดัดแปลงปลั๊กไฟที่ม�พร้อมกับสุขภัณฑ์ – ในกรณีที่รูปแบบปลั๊กไฟต่�งชนิดกัน ก�ร
ติดตั้งจะต้องกระทำ�โดยช่�งไฟฟ้�ที่ชำ�น�ญก�รหรือเจ้�หน้�ที่บริก�รท�งด้�นเทคนิคของบริษัทฯ

 ขอขอบพระคณุทีท่�่นไดเ้ลอืกใชผ้ลติภณัฑโ์คเลอร ์ ผลติภณัฑข์องโคหเ์ลอรถ์กูสร�้งสรรคอ์ย�่งปร�ณตีโดยผูเ้ชีย่วช�ญทีม่ปีระสบก�รณ ์
จึงเปรียบประดุจดั่งประติม�กรรมชิ้นเอกที่มีคว�มโดดเด่นทั้งในด้�นประโยชน์ใช้สอย ผสมผส�นไปกับคว�มหรูหร�งดง�มในดีไซน์ที่
ภมูฐิ�นของผลติภณัฑ ์ กอ่ใหเ้กดิคว�มสนุทรยีภ�พท�งอ�รมณท์ีค่วรค�่แกก่�รเปน็เจ�้ของตร�บน�นเท�่น�น ท�่นจะภมูใิจในผลติภณัฑ ์
ที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวเหมือนกับเร�ที่มีคว�มภูมิใจในผลิตภัณฑ์พร้อมกับคุณภ�พภ�ยใต้ชื่อเสียงของโคห์เลอร์

 โปรดสละเวล�สักครู่เพื่อศึกษ�คู่มือก่อนก�รติดตั้ง ห�กท่�นพบปัญห�เกี่ยวกับก�รติดตั้งหรือสุขภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อเร�ทันที 
เบอร์โทรศัพท์และเว็ปไซต์ของเร�ได้แจ้งอยู่บนปกหลัง

 ข้อมูลในคู่มือเล่มน้ีม�จ�กข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่�สุดท่ีมีอยู่ในช่วงเวล�ก�รจัดพิมพ์ บริษัทฯ ได้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองอย่�งสมำ�่เสมอ 
ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

 ขอขอบพระคุณที่ท่�นเลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์
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เครื่องมือและอุปกรณ์

โบลท 5/16" x 2-1/2"
4 ชิ้น

พุกขนาด 5/16" 
4 ชิ้น

อุปกรณยึดโถสุขภัณฑ 
2 ชิ้น

อุปกรณอื่นๆ

ชุดอุปรณภายในถุง

แทนชารจ
รีโมทคอนโทรล

สายน้ำดี
ฝาครอบดานหลัง

(สำหรับการติดตั้งแบบฝงพื้น)

สกรู 4.5 x 45
2 ชิ้น

พุก UX6x35
2 ชิ้น

คลิป

ฝาปด
โถสุขภัณฑ

2 ชิ้น

ปลอก
2 ชิ้น

สกรู 10 x 1-1/2"
2 ชิ้น

สวานและดอกสวาน ไขควง

ประแจ ขี้ผึ้งกันกลิ่น คัตเตอร ดินสอ คีม ตลับเมตร

เพิ่มเติม:
•  วัสดุรองพื้น
•  เทปกาว

ไขควงออฟเซต กรรไกร



Kohler Co. 23 1132336-X2-A

ก่อนก�รติดตั้ง

อันตร�ย  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร ติดตั้งส�ยดินโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร 
GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขน�ด 220~240 โวลต์, 15 แอมแปร์, 50/60 เฮิรตซ์ ห้�มถอดหรือดัดแปลงเต้�เสียบปลั๊กไฟ
ส�ยดิน

อันตร�ย  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนก�รติดตั้งและก�รซ่อมบำ�รุง

ข้อควรระวัง  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้ได้รับบ�ดเจ็บ สุขภัณฑ์มีนำ้�หนักม�ก 45 กิโลกรัม ห้�มยกหรือติดตั้งโดยไม่มีผู้ช่วย
ติดตั้ง ควรมีผู้ช่วยยกสุขภัณฑ์

ข้อควรระวัง  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดแก๊ส ห�กยังไม่ติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ทันท ี ควรใช้ผ้�อุดหน้�แปลนของท่อนำ้�ทิ้ง
ก่อน เพื่อป้องกันกลิ่น

ขอ้ควรระวงั  คว�มเสีย่งซึง่อ�จทำ�ใหผ้ลติภณัฑช์ำ�รดุ ไมค่วรตดิตัง้สขุภณัฑใ์นพืน้ทีซ่ึง่มอีณุหภมูติำ�่กว�่ 1 องศ�เซลเซยีส
ห�กอุณหภูมิลดตำ่�กว่� 0 องศ�เซลเซียส, นำ้�ที่แข็งตัวอยู่ในถังพักนำ้�อ�จทำ�ให้ถังพักนำ้�ชำ�รุด อันมีส�เหตุม�จ�กก�รรั่วซึม

ข้อควรระวัง  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้ได้รับบ�ดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ชำ�รุด เปิดนำ้�เพื่อทำ�คว�มสะอ�ดและขจัดเศษต่�งๆ 
ออกจ�กท่อนำ้�ดีก่อนประกอบกับว�ล์วนำ้�เข้�

¨ ให้ตรวจสอบสุขภัณฑ์ตัวใหม่ว่�ชำ�รุดหรือไม่

¨ ตรวจสอบระบบสุข�ภิบ�ลและกฎหม�ยควบคุมอ�ค�ร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่� ร�ยก�รอุปกรณ์ครบถ้วนก่อนเริ่มดำ�เนินก�รติดตั้ง

อุปกรณ์ในถุง

¨ โบลท์ขน�ด 5/16" x 2-1/2" จำ�นวน 4 ชิ้น

¨ พุก 5/16” จำ�นวน 2 ชิ้น

¨ อุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ 2 ชิ้น

¨ ฝ�ปิด  2 ชิ้น

¨ สกรูขน�ด 10 x 1-1/2" จำ�นวน 2 ชิ้น

¨ ปลอก จำ�นวน 2 ชิ้น

ชุดอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล

¨ แท่นช�ร์จรีโมทคอนโทรล จำ�นวน 1 ชิ้น

¨ รีโมทคอนโทรล จำ�นวน 1 ชิ้น

¨ ส�ยต่อแท่นช�ร์จ จำ�นวน 1 ชิ้น

¨ เส�อ�ก�ศวิทยุเอฟเอ็ม จำ�นวน 1 ชิ้น

¨ ส�ยเสียบอุปกรณ์เสริม (เสียง) จำ�นวน 1 ชิ้น

¨ พุก UX 6 x 35 จำ�นวน 2 ชิ้น

¨ โบลท์ 4.5 x 45 จำ�นวน 2 ชิ้น

ชิ้นส่วนอื่นๆ

ฝ�ครอบด้�นหลัง (ใช้สำ�หรับก�รติดตั้งแบบฝังพื้น)

ส�ยนำ้�ดี  จำ�นวน 1 ชิ้น

คลิป จำ�นวน 1 ชิ้น
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ระยะก�รติดตั้ง – สำ�หรับก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�และท่อนำ้�ดีแบบฝังผนัง
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641

275749

305 346

305

397

57

104

151

1041-1676

965-1676

142

51

454

152

203 

920

60

ขนาดระยะแสดงคาโดยประมาณ
หนวย : มม.

ดานหนา
ของโถสุขภัณฑ

กึ่งกลางของทอน้ำเสีย

ที่แขวนรีโมทคอนโทรล
พื้น

ปลั๊กไฟ

1/2"
เกลียว
มาตรฐาน

สายไฟ
ครอบคลุมถึง
1422

67

ขนาด
เสนผาศูนยกลาง

ขอ้พงึระวงั  ควรตดิตัง้ว�ลว์เปดิ-ปดินำ�้, เต�้เสยีบไฟ และส�ยตอ่แทน่ช�รจ์ ต�มระยะก�รตดิตัง้ทีแ่นะนำ� ตรวจสอบใหแ้นใ่จว�่ ตดิตัง้
สุขภัณฑ์เหม�ะสมกับม�ตรฐ�นที่รองรับ

ข้อพึงระวัง  ตำ�แหน่งติดตั้งว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�ที่อยู่ด้�นหลังสุขภัณฑ์ อ�จทำ�ให้ถอดแผงปิดด้�นหลังออกย�ก

ข้อสำ�คัญ!  ห้�มติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆไว้ข้�งหลังโถสุขภัณฑ์ เพร�ะอ�จทำ�ให้ฝ�รองนั่งไม่ทำ�ง�นเมื่อฝ�รองเปิดขึ้น อุปกรณ์ตกแต่ง
ภ�ยในห้องนำ้�ต่�งๆควรมีคว�มสูงกว่� 94 ซม. เพื่อเหลือพื้นที่ว่�งไว้สำ�หรับก�รเปิดฝ�รองนั่ง

¨ ส�ยไฟแท่นช�ร์จรีโมทคอนโทรลที่ม�พร้อมกับสุขภัณฑ์มีคว�มย�ว 5 เมตร

¨ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันส�ยไฟฟ้�ลัดวงจร GFCI หรือ ELCB โดยระยะห่�งจ�กตัวสุขภัณฑ์ไม่เกิน 1422 มม. เนื่องจ�กส�ยไฟมี
คว�มย�ว 1422 มม. 

¨ สขุภณัฑน์ีม้เีซน็เซอรจ์บัสญัญ�ณเคลือ่นไหวสำ�หรบัก�รเปดิฝ�รองนัง่อตัโนมตัเิมือ่มสีญัญ�ณเคลือ่นไหว ซึง่ท�่นส�ม�รถปรบัระดบั
ค่�ระยะสัญญ�ณเคลื่อนไหวของผู้ใช้ง�นได้

¨ สุขภัณฑ์นี้มีเซ็นเซอร์จับสัญญ�ณเคลื่อนไหวสำ�หรับก�รเปิดที่รองนั่งอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุเข้�ใกล้แสงไฟ ซึ่งแสงไฟจะอยู่ด้�นขว�
ของโถสุขภัณฑ์และมีระยะจับสัญญ�ณเซ็นเซอร์ประม�ณ 20 ซม. โปรดให้บริเวณพื้นที่นี้ปลอดจ�กวัตถุสิ่งของต่�งๆ

¨ ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�มีเกลียวม�ตรฐ�นขน�ด 1/2 นิ้ว ห�กจำ�เป็นอ�จใช้อะแด็ปเตอร์แทนได้
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ระยะก�รติดตั้ง – สำ�หรับก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�และท่อนำ้�ดีแบบฝังพื้น

ข้อพึงระวัง  ควรติดตั้งว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�, เต้�เสียบไฟ และส�ยต่อแท่นช�ร์จ ต�มระยะก�รติดตั้งที่แนะนำ� ตรวจสอบให้แน่ใจว่� ติดตั้ง
สุขภัณฑ์เหม�ะสมกับม�ตรฐ�นที่รองรับ

ข้อสำ�คัญ!  ห้�มติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆไว้ข้�งหลังโถสุขภัณฑ์ เพร�ะอ�จทำ�ให้ฝ�รองนั่งไม่ทำ�ง�นเมื่อฝ�รองเปิดขึ้น อุปกรณ์ตกแต่ง
ภ�ยในห้องนำ้�ต่�งๆควรมีคว�มสูงกว่� 94 ซม. เพื่อเหลือพื้นที่ว่�งไว้สำ�หรับก�รเปิดฝ�รองนั่ง

¨ ส�ยไฟแท่นช�ร์จรีโมทคอนโทรลที่ม�พร้อมกับสุขภัณฑ์มีคว�มย�ว 5 เมตร

¨ ส�ยไฟมีคว�มย�ว 142 ซม. 

¨ สขุภณัฑน์ีม้เีซน็เซอรจ์บัสญัญ�ณเคลือ่นไหวสำ�หรบัก�รเปดิฝ�รองนัง่อตัโนมตัเิมือ่มสีญัญ�ณเคลือ่นไหว ซึง่ท�่นส�ม�รถปรบัระดบั
ค่�ระยะสัญญ�ณเคลื่อนไหวของผู้ใช้ง�นได้

¨ สุขภัณฑ์นี้มีเซ็นเซอร์จับสัญญ�ณเคลื่อนไหวสำ�หรับก�รเปิดที่รองนั่งอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุเข้�ใกล้แสงไฟ ซึ่งแสงไฟจะอยู่ด้�นขว�
ของโถสุขภัณฑ์และมีระยะจับสัญญ�ณเซ็นเซอร์ประม�ณ 20 ซม. โปรดให้บริเวณพื้นที่นี้ปลอดจ�กวัตถุสิ่งของต่�งๆ

¨ ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�มีเกลียวม�ตรฐ�นขน�ด 1/2 นิ้ว ห�กจำ�เป็นอ�จใช้อะแด็ปเตอร์แทนได้
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ขนาดระยะแสดงคาโดยประมาณ
หนวย : มม.

ดานหนา
ของโถสุขภัณฑ

ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ชองทอน้ำดี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ชองแหลงจายไฟ ขนาด

เสนผาศูนยกลาง

*ø1-1/4"

*ø1-1/2"

กึ่งกลางของทอน้ำเสีย

ที่แขวนรีโมทคอนโทรล
พื้น

1/2"
เกลียวมาตรฐาน
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ก�รเตรียมพื้นที่ติดตั้ง

คำ�เตือน  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร  ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนก�รติดตั้งและก�รซ่อมบำ�รุง

คำ�เตอืน  คว�มเสีย่งซึง่อ�จทำ�ใหเ้กดิกระแสไฟฟ�้ลดัวงจร  สำ�หรบัก�รตดิตัง้ส�ยไฟแบบฝงัพืน้  จะตอ้งตดิตัง้ส�ยดนิ
โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร GFCI หรือ ELCB

คำ�เตือน  คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร  ติดตั้งส�ยดินโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร 
GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขน�ด 220~240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ ห้�มถอดหรือดัดแปลงเต้�เสียบปลั๊กไฟส�ยดิน

ข้อสังเกต ก�รติดตั้งว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�ด้�นหลังสุขภัณฑ์ อ�จทำ�ให้ย�กในก�รถอดแผงปิดด้�นหลังออก

ติดตั้งส�ยต่อแท่นช�ร์จ

¨	ห�กยังไม่ดำ�เนินก�รติดกระเบ้ืองบนผนัง จะส�ม�รถฝังส�ยต่อแท่นช�ร์จภ�ยในผนังเพ่ือเช่ือมส�ยต่อเข้�กับแท่นช�ร์จ (แบบฝังผนัง)

¨	ห�กติดกระเบื้องบนผนังเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้อุปกรณ์ครอบส�ยในก�รเดินส�ยเพื่อเชื่อมส�ยต่อเข้�กับแท่นช�ร์จ (แบบไม่ฝังผนัง) 

ติดตั้งว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

ข้อสำ�คัญ! ติดตั้งส�ยนำ้�ดีเข้�กับสุขภัณฑ์ก่อนนำ�ส�ยนำ้�ดีติดตั้งกับว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

ข้อสังเกต ในก�รติดตั้งจำ�เป็นต้องใช้ส�ยนำ้�ดีที่ม�กับสุขภัณฑ์ ซึ่งส�ยนำ้�ดีมีคว�มย�ว 18 นิ้ว (46 ซม.) 

¨ ติดตั้งส�ยนำ้�ดีเข้�กับว�ลว์เปิด-ปิดนำ้�

¨ ว�งส�ยนำ้�ดีลงในถังนำ้� เพื่อเปิดว�ล์วนำ้�ทำ�คว�มสะอ�ดเศษสิ่งสกปรกออกจ�กท่อนำ้�ดี

ติดตั้งระบบไฟฟ้�

ข้อสังเกต ส�ยไฟฟ้�มีคว�มย�วประม�ณ  56 นิ้ว (1420 มม.)

¨	ติดตั้งส�ยดินโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้�ลัดวงจร GFCI หรือ ELCB ขน�ด 220~240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ 10 แอมป์ หรือ
ม�กกว่� โดยจัดให้มีระยะห่�งจ�กด้�นหลังสุขภัณฑ์ไม่เกิน 142 ซม.

ก�รติดตั้งลำ�โพงภ�ยนอก (อุปกรณ์เสริม)

¨	ห�กต้องก�รใช้ลำ�โพงภ�ยนอก ให้ติดตั้งส�ยลำ�โพงเข้�กับปลั๊กอ�ร์ซีเอ (RCA) ในขั้นตอนนี้ (อุปกรณ์เสริมไม่รวมอยู่ในชุดสุขภัณฑ์)

ตำแหนง
ชองเสียบ
สายไฟ

วาลวปด-เปดน้ำ

ระยะหางไมเกิน
76 มม.

ขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ทอน้ำดี 38 มม.
(สำหรับติดตั้งแบบฝงพื้นเทานั้น)

67
41

หนาแปลน

203

51

เตาเสียบปลั๊กไฟพรอมสายดิน

152

ระยะหางจากผนัง
305 มม.
แนะนำใหอยูในระยะ
298 มม.

102

ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของทอน้ำดี 32 มม.
สำหรับติดตั้งแบบฝงพื้นเทานั้น
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ก�รติดตั้งแท่นช�ร์จรีโมทคอนโทรล

ข้อสังเกต ส�ยต่อแท่นช�ร์จมีขน�ดย�ว 5 เมตร พร้อมกับแท่นช�ร์จ จัดตำ�แหน่งที่ติดตั้งแท่นช�ร์จเพื่อให้ส�ยต่อแท่นช�ร์จเชื่อมต่อ
ถึงตัวสุขภัณฑ์ได้

¨ แกะกล่องแท่นช�ร์จรีโมทคอนโทรล

¨ ถอดสกรูที่อยู่ใต้แท่นช�ร์จรีโมทคอนโทรล

¨ คอ่ยๆ ถอดฝ�ครอบโดยใชอ้ปุกรณแ์ยงเข�้ไปในชอ่งตรงกล�งระหว�่งฝ�บนและฝ�ล�่ง จ�กนัน้คอ่ยๆ ถอดฝ�ครอบออก กระทัง่ฝ�บน
และฝ�ล่�งแยกออกจ�กกัน (รูปที่ #2)

¨ ค่อยๆ ดึงฝ�ครอบออก

¨ นำ�สกรูติดเทปไว้กับฝ�ครอบไว้ก่อน

¨ สำ�หรับก�รติดตั้งแบบฝังผนัง ให้ทำ�ก�รต่อส�ยผ่�นช่องเปิดด้�นหลังของแท่นช�ร์จ

¨ สำ�หรับก�รติดตั้งแบบไม่ฝังผนัง ให้ทำ�ก�รต่อส�ยผ่�นช่องเปิดด้�นใต้ของแท่นช�ร์จ

¨ จัดตำ�แหน่งที่ต้องก�รติดตั้งแท่นช�ร์จและทำ�เครื่องหม�ยเพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งรูของสกรูสำ�หรับยึดแท่นช�ร์จ

¨ เจ�ะรูยึดบนผนังสำ�หรับแขวนแท่นช�ร์จ ขน�ดของรูขึ้นอยู่กับพุกยึดผนัง, วัสดุผนัง และคว�มเหม�ะสมในก�รติดตั้ง

¨ คล�ยสกรูที่เชื่อมต่อส�ยไฟทั้ง 5 ตัวออก

¨ สวมส�ยไฟเข้�แท่นช�ร์จผ่�นช่องเปิดด้�นหลังของแท่นช�ร์จสำ�หรับก�รติดตั้งแบบฝังผนัง หรือช่องเปิดด้�นใต้ของแท่นช�ร์จ
สำ�หรับก�รติดตั้งแบบไม่ฝังผนัง

¨ ว�งแท่นช�ร์จบนตำ�แหน่งที่ทำ�ก�รติดตั้ง ใช้สกรู 2 ตัว ติดตั้งแท่นช�ร์จบนผนัง

¨ ตัดปลอกหุ้มส�ยไฟที่ปล�ยออก (ประม�ณ 2 มม.)

สกรู
ยังไมเชื่อมตอ

รู

ชองเปด
สายไฟดานหลัง

ระยะหางฝาบนและฝาลาง

สายสีสม
สายสี
น้ำเงิน

สายสีแดง
สายสีขาว

สายสีดำ

ชองเปดสายไฟ
ดานหลัง

ชองเปดสายไฟ
ดานใต

สายไฟฟา

กลองเชื่อมสาย

รูปที่ #1 รูปที่ #2

รูปที่ #3 รูปที่ #4
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ก�รติดตั้งแท่นช�ร์จรีโมทคอนโทรล (ต่อ)

¨ เช่ือมส�ยไฟบนแผงไฟต�มสีของส�ยไฟท่ีกำ�หนด (รูปท่ี #3) ให้ถูกต้อง และขันสกรูให้แน่น จ�กน้ันประกอบฝ�ครอบเข้�กับแท่นช�ร์จ 

¨ ปิดฝ�ครอบแท่่นช�ร์จเข้�กับแท่นช�ร์จ

¨ ลอกเทปก�วที่ติดสกรูบนฝ�ครอบออก จ�กนั้นจึงขันสกรูยึดแท่นช�ร์จกับฝ�ครอบแท่่นช�ร์จให้แน่น

 



Kohler Co. 29 1132336-X2-A

ขอ้สำ�คญั!  คว�มเสีย่งซึง่อ�จทำ�ใหผ้ลติภณัฑช์ำ�รดุ ห�กทโีบลทม์คีว�มย�วยืน่ออกม�หน�้แปลน ใหถ้อดออกเนือ่งจ�กไมจ่ำ�เปน็ตอ้งใช้
ทีโบลท์สำ�หรับก�รติดตั้งสุขภัณฑ์นี้

ขอ้สำ�คญั!  สขุภณัฑน์ีถ้กูออกแบบใหม้ดีไีซนพ์เิศษ คว�มกว�้งของขอบรอบฐ�นโถสขุภณัฑจ์งึแตกต�่งกนั ดงันัน้ขัน้ตอนตอ่ไปนีจ้ำ�เปน็
สำ�หรับก�รติดตั้งโถสุขภัณฑ์

¨ ใช้กรรไกรตัดกระด�ษแม่แบบต�มรอยเส้นประด้�นในของหน้�แปลน

¨ จัดตำ�แหน่งกระด�ษแม่แบบโดยกำ�หนดกึ่งกล�งของรูหน้�แปลนเป็นสำ�คัญ เนื่องจ�กเส้นกึ่งกล�งของแม่แบบจะเป็นเส้นกำ�หนด
จุดศูนย์กล�งของหน้�แปลน

¨ ติดกระด�ษแม่แบบบนพื้นด้วยเทปก�ว

¨ ตรวจสอบให้มั่นใจว่� ว�งกระด�ษแม่แบบถูกต้องต�มตำ�แหน่งกึ่งกล�งบนหน้�แปลน

¨ ว�งตำ�แหน่งสุขภัณฑ์บนกระด�ษแม่แบบ ตรวจสอบให้มั่นใจว่� ว�งตำ�แหน่งด้�นหน้�ของโถสุขภัณฑ์ตรงต�มกระด�ษแม่แบบ  

¨ ตรวจสอบให้มั่นใจว่� จัดตำ�แหน่งสุขภัณฑ์ข้�งซ้�ยและข้�งขว�บนกระด�ษแม่แบบให้มีระยะห่�งจ�กเส้นทึบเท่�ๆกัน

¨ กำ�หนดตำ�แหน่งรูเจ�ะของสกรูทั้งสองข้�งของโถสุขภััณฑ์บนพื้น โดยกำ�หนดตำ�แหน่งขอบใต้โถสุขภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตำ�แหน่งที่
ถูกกำ�หนดจะตรงต�มเส้นตำ�แหน่ง “C” และตำ�แหน่ง “A” หรือตำ�แหน่ง “B” ที่ระบุไว้บนกระด�ษแม่แบบ

สำหรับการติดตั้ง
แบบฝงพื้นเทานั้น

เทปกาว
กระดาษแมแบบ

หนาแปลน

ระยะเสนผานศูนยกลาง
หนาแปลน

สำหรับการติดตั้งฝงผนังเทานั้น

รูใสสกรู

จัดระยะกึ่งกลางของ
โถสุขภัณฑบน
กระดาษแมแบบ

มุมมองดานบน

ก�รเตรียมพื้นที่ติดตั้ง
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หม�ยเหตุ สุขภัณฑ์นี้มีีวัสดุป้องกันก�รแช่แข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในถังพักนำ้� เพื่อป้องกันก�รแช่งแข็งในระหว่�งก�รขนส่ง 
เมื่อเอียงสุขภัณฑ์ม�ด้�นหน้�อ�จมีวัสดุป้องกันก�รแช่แข็งไหลลงบนพื้นได้ ให้มั่นใจว่� มีผ้�รองวัสดุกันพื้นไว้เรียบร้อยแล้ว

¨ จัดว�งตำ�แหน่งกล่องกระด�ษหรือวัสดุกันกระแทกบนพื้นเพื่อรองรับด้�นหน้�ของโถสุขภัณฑ์

¨ ค่อยๆเอียงสุขภัณฑ์ม�ท�งด้�นหน้�กระทั่งด้�นหน้�โถสุขภัณฑ์ควำ่�ลงบนพื้น

หม�ยเหตุ ตำ�แหน่งก�รติดตั้งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ถูกระบุอยู่บนกระด�ษแม่แบบ เนื่องจ�กคว�มกว้�งของฐ�นโถสุขภัณฑ์อ�จมี
คว�มแตกต่�งกัน ผู้ติดตั้งจะต้องระบุตำ�แหน่งติดตั้งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ให้ถูกต้อง

¨ วัดขน�ดคว�มกว้�งของฐ�นโถสุขภัณฑ์ ระยะ “A” ที่ตำ�แหน่งซ้�ยของสุขภัณฑ์

¨ จ�กตำ�แหน่งที่ระบุขอบด้�นนอกของฐ�นสุขภัณฑ์ ให้วัดเข้�ม�และทำ�เครื่องหม�ยระยะ “A” ต�มเส้นกำ�หนดระยะ “A” ในกระด�ษ
แม่แบบ

¨ ว�ดเส้นเชื่อมต่อระยะ “A” แต่ละเส้น

¨ วัดขน�ดคว�มกว้�งของฐ�นโถสุขภัณฑ์ในตำ�แหน่ง “B” ที่ตำ�แหน่งขว�ของสุขภัณฑ์์

¨ จ�กตำ�แหน่งที่ระบุขอบด้�นนอกของฐ�นสุขภัณฑ์ ให้วัดเข้�ม�และทำ�เครื่องหม�ยระยะ “B” ต�มเส้นกำ�หนดระยะ “B” ในกระด�ษ
แม่แบบ 

¨ ว�ดเส้นเชื่อมต่อที่ระบุ “B” แต่ละเส้น

ข้อสำ�คัญ! ค่� “C” เป็นค่�ระยะห่�งระหว่�งขอบด้�นในของฐ�นสุขภัณฑ์จ�กซ้�ยถึงขว� ซึ่งระยะห่�งจ�กขอบด้�นนอกของอุปกรณ์
ยึดโถสุขภัณฑ์ควรจะมีค่�ไม่น้อยกว่�ตำ�แหน่ง “C” ส่วนระยะห่�งระหว่�งขอบด้�นนอกและขอบด้�นในของอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ ์
มีค่� 2 มม. หรือน้อยกว่�นั้น ซึ่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์จะมีคว�มยืดหยุ่นพอสมควรสำ�หรับก�รติดตั้ง

¨ วัดระยะค่� “C” บนกระด�ษแม่แบบ โดยเริ่มวัดจ�กเส้นด้�นใน

¨ จัดตำ�แหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งที่ระบุไว้บนด้�นซ้�ยของกระด�ษแม่แบบ โดยจัดตำ�แหน่งขอบด้�นนอกของอุปกรณ์ยึด
โถสุขภัณฑ์ให้ชิดเส้นด้�นใน จ�กนั้นเลื่อนเข้�ม�ด้�นในอีก 2 มม.

A

B

C

A

A

ริมขอบดานนอก
ของโถสุขภัณฑ

A

B
C

วัสดุกันกระแทก

ริมดานนอก
ของโถสุขภัณฑ

มุมมองดานบน
เสนติดตั้งดานซาย

กำ�หนดตำ�แหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์
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ระบุตำ�แหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ (ต่อ)

¨ หลังจ�กที่จัดตำ�แหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ ให้สอดดินสอเข้�ไปในรูของอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์เพื่อทำ�เครื่องหม�ยกึ่งกล�งของ
รูเจ�ะ

¨ นำ�อุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ออกจ�กตำ�แหน่ง

¨ จัดตำ�แหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งที่ระบุไว้บนด�้นขว�ของกระด�ษแม่แบบ โดยจัดตำ�แหน่งขอบด้�นนอกของอุปกรณ์ยึด
โถสุขภัณฑ์ให้ชิดเส้นด้�นใน จ�กนั้นเลื่อนเข้�ม�ด้�นในอีก 2 มม. 

¨ หลังจ�กที่จัดตำ�แหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ ให้สอดดินสอเข้�ไปในรูอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์เพื่อทำ�เครื่องหม�ยกึ่งกล�งของรูเจ�ะ

¨ กำ�หนดก่ึงกล�งของช่องสล็อตบนกระด�ษแม่แบบ และใช้ดินสอระบุตำ�แหน่งของรูเจ�ะให้ตรงกัน ห�กใช้พุกให้เจ�ะรูขน�ด 13 มม. 

¨ ถ้�ห�กจำ�เป็นต้องใช้พุก ให้สวมพุกที่ม�พร้อมกับสุขภัณฑ์ลงไปในรูเจ�ะ

¨ นำ�กระด�ษแม่แบบออก
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¨ ว�งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์บนรูเจ�ะที่กำ�หนดไว้

¨ ติดอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ให้แน่นด้วยโบลท์ 2 ตัว

¨ ว�งตำ�แหน่งขึ้ผึ้งกันกลิ่นลงบนหน้�แปลน

ก�รต่อส�ยท่อนำ้�ดีเข้�กับสุขภัณฑ์

¨ นำ�ส�ยนำ้�ดีต่อเข้�กับท�งนำ้�ดีของสุขภัณฑ์

¨ สวมคลิปครอบข้อต่อของส�ยนำ้�ดีและท่อนำ้�ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่� คลิปสวมอยู่ในตำ�แหน่งที่ยึดระหว่�งข้อต่อและท่อนำ้�ดี

สำหรับการติดตั้ง
แบบผังพื้นเทานั้น

โบลท

สำหรับการติดตั้ง
แบบผังผนังเทานั้น

หนาแปลน

สายนํ้าดีหันลง
เมื่อติดตั้งแบบฝงพื้น

คลิป

สายน้ำดี

ขี้ผึ่งกันกลิ่น

ก�รติดตั้งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์และขี้ผึ้งกันกลิ่น 

ข้อควรระวัง คว�มเสี่ยงซึ่งอ�จทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ชำ�รุด คลิปนี้ใช้สำ�หรับยึดส�ยนำ้�ดีกับท่อนำ้�ดี ห�กมีแรงดันนำ้�ม�กอ�จ
ทำ�ให้ส�ยนำ้�ดีหลุดได้ถ้�สวมคลิปไม่ถูกต้องต�มตำ�แหน่ง ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รรั่วซึม

ข้อสำ�คัญ! ให้แน่ใจว่� สวมคลิปครอบส�ยนำ�้ดีให้ตรงตำ�แหน่ง ห�กประกอบส�ยนำ�้ดีถูกต้อง ส�ยนำ�้ดีจะส�ม�รถหมุนได้อย่�งอิสระ
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FM Antenna 
Connection

ชองเสียบ
ลำโพงภายนอก

ชองเสียบสาย
เสาอากาศ 
เอฟเอ็ม

สายเชื่อมตอ
แทนชารจ

สัญลักษณ
บนหัวปลั๊ก

สายเชื่อมตอ
แทนชารจภาพแสดงการติดตั้ง

แบบฝงผนัง

ฝาปด
สกรู

ปลอก

ก�รจัดว�งสุขภัณฑ์

¨	ค่อยๆว�งสุขภัณฑ์ลงบนพื้น ให้แน่ใจว่� เมื่อว�งสุขภัณฑ์ ท�งนำ้�ดีและส�ยไฟไม่ทับหรือพันกัน

¨ ต่อส�ยนำ้�ดีเข้�กับว�ลว์เปิด-ปิดนำ้�

¨ ประกอบส�ยแท่นช�ร์จโดยเสียบส�ยต�มสัญลักษณ์บนหัวปลั๊ก

¨ ต่อเส�อ�ก�ศวิทยุเอฟเอ็ม (ไม่ได้แสดงไว้บนภ�พ) เข้�กับสุขภัณฑ์ห�กต้องก�รติดตั้งวิทยุเอฟเอ็ม โดยปกติไม่จำ�เป็นจะต้องใช้
เส�อ�ก�ศวิทยุเอฟเอ็มภ�ยนอกเนื่องจ�กมีก�รติดตั้งเส�อ�ก�ศภ�ยในตัวสุขภัณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้ว อย่�งไรก็ต�มห�กสภ�พ
แวดล้อมไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รรับสัญญ�ณ ให้ติดเส�อ�ก�ศวิทยุเอฟเอ็มจ�กภ�ยนอกและยกเส�อ�ก�ศขึ้น

¨ ต่อส�ยลำ�โพงภ�ยนอกเข้�กับปลั๊ก (RCA) (ไม่ได้แสดงไว้บนภ�พ) เข้�กับสุขภัณฑ์ ห�กต้องก�รติดตั้งลำ�โพงจ�กภ�ยนอก

¨ ว�งรีโมทคอนโทรลไว้บนแท่นช�ร์จ

¨ เสียบปลั๊กไฟ

¨ เปิดว�ล์วนำ้�

ตรวจสอบก�รรั่วซึม

ข้อสังเกต เม่ือเสียบปล๊ักไฟคร้ังแรก สุขภัณฑ์จะเข้�สู่ระบบเร่ิมก�รทำ�ง�นโดยอัตโนมัติ ข้ันตอนน้ีอ�จใช้เวล�สักครู่เพ่ือเปิดก�รทำ�ง�น

ข้อสังเกต ห�กระบบเร่ิมต้นก�รทำ�ง�นไม่ทำ�ง�น ให้ปฏิบัติต�มขั้นตอนบนรีโมทคอนโทรล

¨ เมื่อระบบเร่ิมก�รทำ�ง�นเสร็จสิ้น ให้ทำ�ก�รชำ�ระล้�งสุขภัณฑ์โดยกดปุ่มแมนนวลที่ด้�นข้�งโถสุขภัณฑ์

¨ เมื่อนำ้�เติมเข้�สุขภัณฑ์แล้ว จ�กนั้นจึงตรวจสอบก�รรั่วซึม

ก�รติดตั้งสุขภัณฑ์์
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ก�รติดตั้งสุขภัณฑ์ (ต่อ)

ก�รยึดโถสุขภัณฑ์

¨ สวมปลอกเข้�ไปในรูสกรูที่อยู่ด้�นข้�งโถสุขภัณฑ์

¨ สวมสกรูเข้�ไปในรูสกรูทั้งสอง

ข้อสังเกต ไขควงลมเป็นอุปกรณ์ที่เหม�ะสมที่สุดในก�รขันสกรู เนื่องจ�กพื้นที่ติดตั้งแคบและชิดกับพื้นม�ก ห�กใช้ไขควงทั่วไปจะ
ทำ�ให้ขันสกรูได้ย�ก และมีคว�มเสี่ยงที่อ�จทำ�ให้สุขภัณฑ์เกิดรอยขีดข่วนจ�กก�รติดตั้ง

¨ สวมสกรูเข้�ไปในอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ และขันสกรูให้แน่นพอที่จะจัดตำ�แหน่งสุขภัณฑ์ให้ถูกต้องต�มตำ�แหน่ง

¨ สวมฝ�ครอบเข้�ไปในรูสกรู
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ก�รติดตั้งฝ�ครอบด้�นหลัง (อุปกรณ์เสริม)

ข้อสังเกต ติดตั้งฝ�ครอบเมื่อติดตั้งระบบจ่�ยนำ้�และระบบจ่�ยไฟแบบฝังพื้น ฝ�ครอบไม่ได้ออกแบบม�สำ�หรับก�รติดตั้งระบบ
จ่�ยนำ้�และระบบจ่�ยไฟแบบฝังผนัง

¨ สวมฝ�ครอบเข้�กับรูจ่�ยนำ้�และระบบไฟ

¨ เดินส�ยเชื่อมต่อแท่นช�ร์จผ่�นช่องของฝ�ครอบ จ�กนั้นจึงปิดฝ�ครอบต�มตำ�แหน่ง

¨ จัดตำ�แหน่งคลิปสปริงบนฝ�ครอบเพื่อยึดกับส�ยนำ้�ดีไว้

ข้อสังเกต คลิปจะกดลงตรงตำ�แหน่งพอดีกับส�ยนำ้�ดี ให้แน่ใจว่� ประกอบคลิปส�ยนำ้�ดีไม่ผิดตำ�แหน่ง

¨ สวมฝ�ครอบและประกอบคลิปสปริงเข้�กับส�ยนำ้�ดี

ฝาครอบ

รอง

คลิปสปริง

สายเชื่อมตอแทนชารจ

สายเชื่อมตอแทนชารจ
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ก�รตั้งค่�รีโมทคอนโทรล – ตั้งค่�ภ�ษ�

ข้อสังเกต ห�กนำ�รีโมทคอนโทรลออกจ�กแท่นช�ร์จขณะที่ยังช�ร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มที่ ให้ปฏิบัติต�มขั้นตอนดังนี้ พร้อมกับติด
รีโมทคอนโทรลไว้กับแท่นช�ร์จ

ข้อสังเกต ภ�ษ�จีนเป็นค่�ที่ถูกติดตั้งม�จ�กโรงง�น ให้ข้�มขั้นตอนนี้ห�กเลือกใช้ง�นเป็นภ�ษ�จีน

ก�รเปลี่ยนภ�ษ�บนหน้�จอ

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รตั้งค่� [settings] 

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รตั้งค่�ระบบ [system settings]

¨ เลือกคำ�สั่ง ภ�ษ� [languages]

ข้อสังเกต ถ้�ภ�ษ�ที่ท่�นเลือกไว้ไม่ปร�กฏบนหน้�จอ ให้เลื่อนปุ่มคำ�สั่งลงเพื่อเลือกภ�ษ�อื่นเพิ่มเติม

¨ เลือกปุ่มคำ�สั่งภ�ษ�ต�มที่ท่�นต้องก�รใช้ง�น จ�กนั้นสัญลักษณ์บนหน้�จอจะเปลี่ยนภ�ษ�ที่ต้องก�รทันที

¨ เลือกคำ�ส่ัง กลับสู่หน้�จอหลัก [home] เพ่ือกลับไปสู่หน้�จอหลัก หรือเลือกคำ�ส่ัง ย้อนกลับ [back] เพ่ือกลับไปยังหน้�จอก่อนหน้�น้ี
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ก�รตั้งค่�รีโมทคอนโทรล – ตั้งค่�วันที่และเวล�

ตั้งค่�วันที่

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รตั้งค่� [setting] 

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รตั้งค่�ระบบ [system setting]

¨ เลือกคำ�สั่ง ตั้งค่�วันที่ [set date]

¨ ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อปรับเปลี่ยนค่� วัน, เดือน และปี

¨ เลื่อนปุ่มแถบด้�นข้�งเพื่อกำ�หนดรูปแบบวันที่

¨ เลือกคำ�ส่ัง กลับสู่หน้�จอหลัก [home] เพ่ือกลับไปสู่หน้�จอหลัก หรือเลือกคำ�ส่ัง ย้อนกลับ [back] เพ่ือกลับไปยังหน้�จอก่อนหน้�น้ี

ตั้งค่�เวล�

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รตั้งค่� [setting] 

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รตั้งค่�ระบบ [system setting]

¨ เลือกคำ�สั่ง ตั้งค่�วันที่ [set date]

¨ กดปุ่มเพื่อเลือกคำ�สั่ง 12 ชม. [12 hr.] หรือ 24 ชม. [24 hr.] 

¨ ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อปรับเปลี่ยนค่�ชั่วโมงและน�ที

¨ กดปุ่มเพื่อเลือกช่วงเวล� เช้� [am] หรือ เย็น [pm] (ในกรณีที่ตั้งค่�เป็นแบบ 12 ชม. [12 hr.])

¨ เลือกคำ�สั่ง กลับสู่หน้�จอหลัก [home] เพ่ือกลับไปสู่หน้�จอหลัก หรือเลือกคำ�สั่ง ย้อนกลับ [back] เพื่อกลับไปยังหน้�จอก่อนหน้�นี้
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ข้อสังเกต ก�รตั้งค่�นี้ใช้สำ�หรับก�รตั้งค่�รีโมทคอนโทรลชุดใหม่หรือรีโมทคอนโทรลชุดที่สอง

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รตั้งค่� [settings] 

¨ เลือกคำ�สั่ง ก�รบำ�รุงรักษ� [maintenance]

¨ เลือกคำ�สั่ง รู้จักกับรีโมทคอนโทรล [learn remote] 

¨ ปฎิบัติต�มคำ�แนะนำ�ที่แสดงบนหน้�จอรีโมทคอนโทรล เมื่อปฏิบัติต�มคำ�สั่งทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้เลือกคำ�สั่ง ใช่ [yes]

ก�รตั้งค่�รีโมทคอนโทรล – ก�รเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล
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¨ กดปุ่มชำ�ระล้�งบนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แน่ใจว่� สุขภัณฑ์ชำ�ระล้�งได้อย่�งสมบูรณ์

¨ นำ�ฟิล์มป้องกันรอยออกจ�กสุขภัณฑ์และรีโมทคอนโทรล

¨ ย�ซิลิโคนใต้ฐ�นสุขภัณฑ์โดยรอบ และปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นซิลิโคนจ�กผู้ผลิต

ก�รติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
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