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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 the wall.

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

Parts Bag Contents

Other Parts

4.5x45DING
Lag Bolts
2 PCS

UX6 x 35
Lag Bolt Anchors
2 PCS

Drill with Assorted Bits
Assorted
Screwdrivers

Wax Ring

Shut-off ValveUniversal
Adapter

Floor Flange

Adjustable Wrench

Plus:
• Protective Material
• Tape

Offset Screwdriver

Knife Pencil Pliers Band Tape

Scissors

Floor Flange Accessory Pack
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Before You Begin

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

WARNING: Risk of electric shock. 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 58 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
¨ (1) Wax Ring
¨ (1) Floor Flange 

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 45 DING Lag Bolts

User Guidelines
¨ Homeowner’s Guide
¨ Installation Guide
¨ Quick Reference Guide 
¨ Toilet Installation Template

Other Parts
¨ (1)	Supply	Hose
¨ (1) Clip
¨ (1) Adapter
¨ (1)	Shut-off	Valve
¨ (1) Floor Flange Accessory Pack

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.

95

Front of Bowl

654 

368

275 

Finished Wall

305

336

41

305

397

920

Power Cord 
Reaches 
1422

104

151

1041-1676

965 - 1676

230

Remote Dock 

454

152 102

 203 51
Outlet 
GFCI Protected ReceptacleCL of Outlet

60

Side Signal Sensor Field

Front Signal Sensor Field

1/2"
Supply

Dock Power
Cord

Dimensions are approximate.
Unit: mm
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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.

Install the Electrical Service

NOTE: The	suppled	power	cord	is	56″	(1420	mm)	in	length.
¨ Locate a dedicated 220~240 V, 50/60 Hz, 15 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).

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

305 mm From 
Finished Wall 
Recommended, 
298 mm Min

203

Supply Stop

GFCI- 
Protected 
Receptacle

76 mm Max
When Located 
Behind Toilet

102

Dock Power
Cord

51

Floor Flange
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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 cover plate 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

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 13 mm 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.)

¨	 Position	floor	flange	on	the	floor.	Mark	three	anchor	holes	on	the	floor	with	pencil.	
¨ Drill 10 mm anchor holes. Insert the anchors.
¨	 Place	the	gasket	under	the	floor	flange.	Position	floor	flange	on	the	floor.
¨ Tighten the screws.

Install the Floor Flange

Gasket

Floor Flange
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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.

Wax 
Ring

Hose Should Face 
Down When Through 
Floor

Clip

Flanges Supply
Hose

Lag Bolt
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FM Antenna 
Connection

Cap
Screw

Bushing

Wall Supply 
Installation
Shown

Docking
Station
Cord

Docking
Station Cord 

FM Antenna 
Connection

External
Universal
Adapter

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.
¨ Fasten 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 by universal adapter.
¨ 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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Screw

Battery Box
Cover

Buckle of
Battery Box

Battery
Box Slot

Battery
Box

Install Battery Box

¨ Pull	out	the	connecting	wire	under	the	battery	box.
¨ Press	the	buckle	and	pull	it	down,	and	take	out	the	battery	box	from	the	rear	panel	(as	shown	in	figure).
¨ Unscrew	the	screw	with	a	cross	screwdriver	and	remove	the	battery	box	cover.
¨ Eight	AA	batteries	are	loaded	correctly	according	to	the	mark	on	the	battery	box.
¨ Tighten	the	screw	on	the	battery	box	cover.
¨ Insert	 the	battery	box	properly	 into	 the	slot	according	to	 the	mark	on	 the	battery	box	cover,	and	push	the	  
battery	box	until	it	is	clamped.

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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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.

12:34 am

brightness

backhome

system settings

user settings

power save

set time

set date

languages
Français

Português

Español

Italiano

home

languages

back

Deutsch

English

12:34 am

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am

system settings

feature settings

cleaning

maintenance

bluetooth settings

about

home

settings12:34 am

back
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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.

12:34 am

05/17/2012

backhome

yyyy/mm/dd

dd/mm/yyyy

mm/dd/yyyy

set date

12:34 am

12:34

12 

24

backhome

set time

pm

am

hr.

hr.

12:34 am

brightness

backhome

system settings

user settings

power save

set time

set date

languages

back

system settings

feature settings

cleaning

maintenance

bluetooth settings

about

home

settings12:34 am

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am
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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].

12:34 am

diagnostics

maintenance

reconnect

back

factory menu

learn remote

home

shutdown

reset

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am

back

system settings

feature settings

cleaning

maintenance

bluetooth settings

about

home

settings12:34 am

noyes

home back

12:34 am learn remote

key.then press

key until LED blinks,

to associate this remote:

on the desired toilet, please hold

&
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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.

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภณัฑ์โคห์เลอร์

ข้อมูลส�ำคัญ

คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบชำ�ระทำ�คว�มสะอ�ดอัตโนมัติ

ข้อส�ำคัญถงึผู้ตดิตัง้!  คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต  สขุภณัฑ์นีถ้กูออกแบบมาส�าหรับการตดิตัง้กบัระบบไฟฟ้าและทอ่น�า้ดีแบบฝังผนงั

แนะน�ำกำรตดิตัง้สำยดนิ 
• ผลติภณัฑ์นีจ้ะต้องตดิตัง้สายดนิ ในกรณีท่ีเกิดไฟฟ้าลดัวงจร สายดนิจะชว่ยลดความเสีย่งการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร ปลัก๊ไฟของสขุภณัฑ์ 

ได้พว่งสายดินไว้เรียบร้อยแล้ว ควรเสียบปลัก๊ไฟบนเต้าเสียบท่ีมีสายดนิร่วมด้วย

อันตรำย  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร  การใช้ปลัก๊ไฟสายดนิท่ีไมเ่หมาะสม อาจเป็นสาเหตทุ�าให้
เกิดไฟฟ้าลดัวงจร

• หากจ�าเป็นให้ท�าการซอ่มแซมหรือเปลี่ยนสายไฟหรือปลัก๊ไฟใหม ่ ห้ามตอ่สายดนิกบัสะพานไฟ (เบรกเกอร์) มีสายไฟสีเขียวเป็น 
สายฉนวนและสายสีเหลืองเป็นสายดนิ

• หากไมแ่นใ่จวิธีการตดิตัง้สายดนิท่ีถกูวิธี โปรดสอบถามชา่งไฟฟ้าท่ีช�านาญการหรือเจ้าหน้าท่ีบริการทางด้านเทคนิคของบริษัทฯ

• สขุภณัฑ์นีถ้กูตดิตัง้สายไฟและปลัก๊ไฟท่ีเหมาะสมมาจากโรงงาน ให้แนใ่จวา่ หวัปลัก๊ไฟและเต้าเสียบมีรูปแบบเดียวกนั ไมแ่นะน�า
ให้ใช้อะแดป็เตอร์กบัสขุภณัฑ์นี ้ ห้ามแก้ไขหรือดดัแปลงปลัก๊ไฟท่ีมาพร้อมกบัสขุภณัฑ์ – ในกรณีท่ีรูปแบบปลัก๊ไฟตา่งชนิดกนั การ
ตดิตัง้จะต้องกระท�าโดยชา่งไฟฟ้าท่ีช�านาญการหรือเจ้าหน้าท่ีบริการทางด้านเทคนิคของบริษัทฯ

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคเลอร์ ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ถกูสร้างสรรค์อยา่งปราณีตโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ 
จงึเปรียบประดจุดัง่ประติมากรรมชิน้เอกท่ีมีความโดดเดน่ทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย ผสมผสานไปกบัความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ี
ภมิูฐานของผลติภณัฑ์ ก่อให้เกิดความสนุทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรคา่แก่การเป็นเจ้าของตราบนานเทา่นาน ทา่นจะภมิูใจในผลติภณัฑ์ 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนกบัเราท่ีมีความภมิูใจในผลติภณัฑ์พร้อมกบัคณุภาพภายใต้ช่ือเสียงของโคห์เลอร์

 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศึกษาคู่มือก่อนการติดตัง้ หากท่านพบปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้หรือสขุภณัฑ์ กรุณาติดต่อเราทนัที 
เบอร์โทรศพัท์และเวป็ไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ได้พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม�า่เสมอ 
ดงันัน้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์

โบลท์ 5/16" x 2-1/2"
4 ชิ �น

พกุขนาด 5/16" 
4 ชิ �น

อปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ 
2 ชิ �น

อุปกรณ์อื�นๆ

ชุดอุปรณ์ภายในถุง

แทน่ชาร์จ รีโมทคอนโทรล

สายนํ �าดี

สกรู 4.5 x 45
2 ชิ �น

พกุ UX6 x 35
2 ชิ �น

วาล์วเปิด-ปิดนํ �า

ชดุหน้าแปลน

หวัแปลงปลั�กไฟ
(สากล)

คลปิ

ฝาปิด
โถสขุภณัฑ์

2 ชิ �น

ปลอก
2 ชิ �น

สกรู 10 x 1-1/2"
2 ชิ �น

สวา่นและดอกสวา่น ไขควง

ประแจ

ขี �ผึ �งกนักลิ�น หน้าแปลน

คตัเตอร์ ดนิสอ คีม ตลบัเมตร

เพิ�มเตมิ:
•  วสัดรุองพื �น
•  เทปกาว

ไขควงออฟเซต กรรไกร
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ก่อนกำรตดิตัง้

อันตรำย  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ตดิตัง้สายดนิโดยใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขนาด 220~240 โวลต์, 15 แอมแปร์, 50/60 เฮิรตซ์ ห้ามถอดหรือดดัแปลงเต้าเสียบปลัก๊ไฟ
สายดิน

อันตรำย  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ถอดปลัก๊ไฟทกุครัง้ก่อนการตดิตัง้และการซอ่มบ�ารุง

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจบ็ สขุภณัฑ์มีน�า้หนกัประมาณ 58 กิโลกรัม ห้ามยกหรือตดิตัง้โดยไมมี่
ผู้ชว่ยตดิตัง้ ควรมีผู้ชว่ยยกสขุภณัฑ์

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกิดแก๊ส  หากยงัไม่ติดตัง้สขุภณัฑ์ใหม่ทนัที ควรใช้ผ้าอดุหน้าแปลนของท่อน�า้ทิง้
ก่อน เพ่ือป้องกนักลิน่

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรุด  ไมค่วรตดิตัง้สขุภณัฑ์ในพืน้ท่ีซึง่มีอณุหภมิูต�า่กวา่ 1 องศาเซลเซียส 
หากอณุหภมิูลดต�่ากวา่ 0 องศาเซลเซียส น�า้ท่ีแข็งตวัอยูใ่นถงัพกัน�า้อาจท�าให้ถงัพกัน�า้ช�ารุด ซึง่อาจท�าให้เกิดการร่ัวซมึ

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจบ็หรือผลิตภณัฑ์ช�ำรุด เปิดน�า้เพ่ือท�าความสะอาดและขจดัเศษตา่งๆ 
ออกจากทอ่น�า้ดีก่อนประกอบกบัวาล์วน�า้เข้า

¨ ให้ตรวจสอบสขุภณัฑ์ตวัใหมว่า่ช�ารุดหรือไม่
¨ ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ รายการอปุกรณ์ครบถ้วนก่อนเร่ิมด�าเนินการตดิตัง้

อุปกรณ์ในถุง
¨ โบลท์ขนาด 5/16" x 2-1/2" จ�านวน 4 ชิน้
¨ พกุ 5/16" จ�านวน 2 ชิน้
¨ อปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ 2 ชิน้
¨ ฝาปิด  2 ชิน้
¨ สกรูขนาด 10 x 1-1/2" จ�านวน 2 ชิน้
¨ ปลอก จ�านวน 2 ชิน้
¨ ขีผ้ึง้กนักลิน่ จ�านวน 1 ชิน้
¨ หน้าแปลน จ�านวน 1 ชิน้

ชุดอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล
¨ แทน่ชาร์จรีโมทคอนโทรล จ�านวน 1 ชิน้
¨ รีโมทคอนโทรล จ�านวน 1 ชิน้
¨ สายตอ่แทน่ชาร์จ จ�านวน 1 ชิน้
¨ เสาอากาศวิทยเุอฟเอม็ จ�านวน 1 ชิน้
¨ สายเสียบอปุกรณ์เสริม (เสียง) จ�านวน 1 ชิน้
¨ พกุ UX 6 x 35 จ�านวน 2 ชิน้
¨ โบลท์ 4.5 x 45 จ�านวน 2 ชิน้

ชิน้ส่วนอ่ืนๆ
¨ คูมื่อการดแูลรักษาสขุภณัฑ์
¨ คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้
¨ คูมื่อวิธีการใช้งานฉบบัยอ่
¨ กระดาษแมแ่บบส�าหรับการตดิตัง้

ชิน้ส่วนอ่ืนๆ
¨ สายน�า้ดี  จ�านวน 1 ชิน้
¨ คลปิ จ�านวน 1 ชิน้
¨ หวัแปลงปลัก๊ไฟ (สากล)
¨ วาล์วเปิด-ปิดน�า้ จ�านวน 1 ชิน้
¨ ชดุอปุกรณ์หน้าแปลนยดึโถสขุภณัฑ์ จ�านวน 1 ชิน้
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ระยะกำรตดิตัง้ – ส�ำหรับกำรตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำและท่อน�ำ้ดแีบบฝังผนัง

95

654

368

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

ข้อพงึระวัง  ควรตดิตัง้วาล์วเปิด-ปิดน�า้, เต้าเสยีบไฟ และสายตอ่แทน่ชาร์จ ตามระยะการตดิตัง้ท่ีแนะน�า ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ตดิตัง้ 
สขุภณัฑ์เหมาะสมกบัมาตรฐานท่ีรองรับ

ข้อพงึระวัง  ต�าแหนง่ตดิตัง้วาล์วเปิด-ปิดน�า้ท่ีอยูด้่านหลงัสขุภณัฑ์ อาจท�าให้ถอดแผงปิดด้านหลงัออกยาก

ข้อส�ำคัญ!  ห้ามติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ใดๆไว้ข้างหลงัโถสขุภณัฑ์ เพราะอาจท�าให้ฝารองนัง่ไมท่�างานเม่ือฝารองเปิดขึน้ อปุกรณ์ตกแตง่
ภายในห้องน�า้ตา่งๆ ควรมีความสงูมากกวา่ 94 ซม. เพ่ือเหลือพืน้ท่ีวา่งไว้ส�าหรับการเปิดฝารองนัง่

¨ สายไฟแทน่ชาร์จรีโมทคอนโทรลท่ีมาพร้อมกบัสขุภณัฑ์มีความยาว 5 เมตร

¨ ตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัสายไฟฟ้าลดัวงจร GFCI หรือ ELCB โดยระยะหา่งจากตวัสขุภณัฑ์ไมเ่กิน 1422 มม. เน่ืองจากสายไฟมี 
ความยาว 1422 มม. 

¨ สขุภณัฑ์นีมี้เซน็เซอร์จบัสญัญาณเคลือ่นไหวส�าหรับการเปิดฝารองนัง่อตัโนมตัเิม่ือมีสญัญาณเคลือ่นไหว ซึง่ทา่นสามารถปรับระดบั 
คา่ระยะสญัญาณเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานได้

¨ สขุภณัฑ์นีมี้เซ็นเซอร์จบัสญัญาณเคลื่อนไหวส�าหรับการเปิดท่ีรองนัง่อตัโนมตัิเม่ือมีวตัถเุข้าใกล้แสงไฟ ซึ่งแสงไฟจะอยู่ด้านขวา
ของโถสขุภณัฑ์และมีระยะจบัสญัญาณเซน็เซอร์ประมาณ 20 ซม. โปรดให้บริเวณพืน้ท่ีนีป้ลอดจากวตัถสุิง่ของตา่งๆ

¨ วาล์วเปิด-ปิดน�า้มีเกลียวมาตรฐานขนาด 1/2 นิว้ หากจ�าเป็นอาจใช้อะแดป็เตอร์แทนได้
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กำรเตรียมพืน้ที่ตดิตัง้

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร  ถอดปลัก๊ไฟทกุครัง้ก่อนการตดิตัง้และการซอ่มบ�ารุง

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร  ส�ำหรับกำรตดิตัง้สำยไฟแบบฝังพืน้  จะต้องตดิตัง้สายดนิ 
โดยใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร GFCI หรือ ELCB

ค�ำเตือน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร  ติดตัง้สายดินโดยใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขนาด 220~240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ ห้ามถอดหรือดดัแปลงเต้าเสียบปลัก๊ไฟสายดนิ

ข้อสังเกต การตดิตัง้วาล์วเปิด-ปิดน�า้ด้านหลงัสขุภณัฑ์ อาจท�าให้ยากในการถอดแผงปิดด้านหลงัออก

ตดิตัง้สำยต่อแท่นชำร์จ

¨	หากยงัไมด่�าเนินการตดิกระเบือ้งบนผนงั จะสามารถฝังสายตอ่แทน่ชาร์จภายในผนงัเพ่ือเช่ือมสายตอ่เข้ากบัแทน่ชาร์จ (แบบฝังผนงั)

¨	หากตดิกระเบือ้งบนผนงัเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้อปุกรณ์ครอบสายในการเดนิสายเพ่ือเช่ือมสายตอ่เข้ากบัแทน่ชาร์จ (แบบไมฝั่งผนงั) 

ตดิตัง้วำล์วเปิด-ปิดน�ำ้

ข้อส�ำคัญ! ตดิตัง้สายน�า้ดีเข้ากบัสขุภณัฑ์ก่อนน�าสายน�า้ดีตดิตัง้กบัวาล์วเปิด-ปิดน�า้

ข้อสังเกต ในการตดิตัง้จ�าเป็นต้องใช้สายน�า้ดีท่ีมากบัสขุภณัฑ์ ซึง่สายน�า้ดีมีความยาว 18 นิว้ (46 ซม.) 

¨ ตดิตัง้สายน�า้ดีเข้ากบัวาลว์เปิด-ปิดน�า้

¨ วางสายน�า้ดีลงในถงัน�า้ เพ่ือเปิดวาล์วน�า้ท�าความสะอาดเศษสิง่สกปรกออกจากทอ่น�า้ดี

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำ

ข้อสังเกต สายไฟฟ้ามีความยาวประมาณ  56 นิว้ (1420 มม.)

¨	ตดิตัง้สายดนิโดยใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร GFCI หรือ ELCB ขนาด 220~240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ 15 แอมป์ หรือ 
มากกวา่ โดยจดัให้มีระยะหา่งจากด้านหลงัสขุภณัฑ์ไมเ่กิน 142 ซม.

กำรตดิตัง้ล�ำโพงภำยนอก (อุปกรณ์เสริม)

¨	หากต้องการใช้ล�าโพงภายนอก ให้ตดิตัง้สายล�าโพงเข้ากบัปลัก๊อาร์ซีเอ (RCA) ในขัน้ตอนนี ้(อปุกรณ์เสริมไมร่วมอยูใ่นชดุสขุภณัฑ์)

ตําแหนง่
ชอ่งเสียบสายไฟ

วาล์วปิด-เปิดนํ �า

ระยะหา่งไมเ่กิน
76 มม.

หน้าแปลน

203

51 เต้าเสียบปลั�กไฟ
พร้อมสายดนิ

152

ระยะหา่งจากผนงั
305 มม.
แนะนําให้อยูใ่นระยะ
298 มม.

102
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กำรตดิตัง้แท่นชำร์จรีโมทคอนโทรล

ข้อสังเกต สายตอ่แทน่ชาร์จมีขนาดยาว 5 เมตร พร้อมกบัแทน่ชาร์จ จดัต�าแหนง่ท่ีตดิตัง้แทน่ชาร์จเพ่ือให้สายตอ่แทน่ชาร์จเช่ือมตอ่
ถงึตวัสขุภณัฑ์ได้
¨ แกะกลอ่งแทน่ชาร์จรีโมทคอนโทรล
¨ ถอดสกรูท่ีอยูใ่ต้แทน่ชาร์จรีโมทคอนโทรล
¨ คอ่ยๆ ถอดฝาครอบโดยใช้อปุกรณ์แยงเข้าไปในชอ่งตรงกลางระหวา่งฝาบนและฝาลา่ง จากนัน้คอ่ยๆ ถอดฝาครอบออก กระทัง่ฝาบน 

และฝาลา่งแยกออกจากกนั (รูปท่ี #2)
¨ คอ่ยๆ ดงึฝาครอบออก
¨ น�าสกรูตดิเทปไว้กบัฝาครอบไว้ก่อน
¨ ส�าหรับการตดิตัง้แบบฝังผนงั ให้ท�าการตอ่สายผา่นชอ่งเปิดด้านหลงัของแทน่ชาร์จ
¨ ส�าหรับการตดิตัง้แบบไมฝั่งผนงั ให้ท�าการตอ่สายผา่นชอ่งเปิดด้านใต้ของแทน่ชาร์จ
¨ จดัต�าแหนง่ท่ีต้องการตดิตัง้แทน่ชาร์จและท�าเคร่ืองหมายเพ่ือก�าหนดต�าแหนง่รูของสกรูส�าหรับยดึแทน่ชาร์จ
¨ เจาะรูยดึบนผนงัส�าหรับแขวนแทน่ชาร์จ ขนาดของรูขึน้อยูก่บัพกุยดึผนงั, วสัดผุนงั และความเหมาะสมในการติดตัง้
¨ คลายสกรูท่ีเช่ือมตอ่สายไฟทัง้ 5 ตวัออก
¨ สวมสายไฟเข้าแทน่ชาร์จผา่นชอ่งเปิดด้านหลงัของแทน่ชาร์จส�าหรับการตดิตัง้แบบฝังผนงั หรือชอ่งเปิดด้านใต้ของแทน่ชาร์จ

ส�าหรับการตดิตัง้แบบไมฝั่งผนงั
¨ วางแทน่ชาร์จบนต�าแหนง่ท่ีท�าการติดตัง้ ใช้สกรู 2 ตวั ตดิตัง้แทน่ชาร์จบนผนงั
¨ ตดัปลอกหุ้มสายไฟท่ีปลายออก (ประมาณ 2 มม.)
¨ เช่ือมสายไฟบนแผงไฟตามสขีองสายไฟท่ีก�าหนด (รูปท่ี #3) ให้ถกูต้อง และขนัสกรูให้แนน่ จากนัน้ประกอบฝาครอบเข้ากบัแทน่ชาร์จ 
¨ ปิดฝาครอบแท่น่ชาร์จเข้ากบัแทน่ชาร์จ
¨ ลอกเทปกาวท่ีตดิสกรูบนฝาครอบออก จากนัน้จงึขนัสกรูยดึแทน่ชาร์จกบัฝาครอบแท่น่ชาร์จให้แนน่

สกรู
ยงัไมเ่ชื�อมตอ่

รู

ชอ่งเปิด
สายไฟด้านหลงั

ระยะหา่งฝาบนและฝาลา่ง

สายสีส้ม
สายสี
นํ �าเงิน

สายสีแดง
สายสีขาว

สายสีดํา

ชอ่งเปิดสายไฟ
ด้านหลงั

ชอ่งเปิดสายไฟ
ด้านใต้

สายไฟฟ้า

กลอ่งเชื�อมสาย

รูปที� #1 รูปที� #2

รูปที� #3 รูปที� #4
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ข้อส�ำคัญ!  ควำมเส่ียงซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรุด หากทีโบลท์มีความยาวย่ืนออกมาจากหน้าแปลน ให้ถอดออกเน่ืองจากไมจ่�าเป็นต้องใช้ 
ทีโบลท์ส�าหรับการตดิตัง้สขุภณัฑ์นี ้

ข้อส�ำคัญ!  สขุภณัฑ์นีถ้กูออกแบบให้มีดีไซน์พิเศษ ความกว้างของขอบรอบฐานโถสขุภณัฑ์จงึแตกตา่งกนั ดงันัน้ขัน้ตอนตอ่ไปนีจ้�าเป็น 
ส�าหรับการตดิตัง้โถสขุภณัฑ์

¨ ใช้กรรไกรตดักระดาษแมแ่บบตามรอยเส้นประด้านในของหน้าแปลน

¨ จดัต�าแหน่งกระดาษแม่แบบโดยก�าหนดกึ่งกลางของรูหน้าแปลนเป็นส�าคญั เน่ืองจากเส้นกึ่งกลางของแม่แบบจะเป็นเส้นก�าหนด
จดุศนูย์กลางของหน้าแปลน

¨ ตดิกระดาษแมแ่บบบนพืน้ด้วยเทปกาว

¨ ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ วางกระดาษแมแ่บบถกูต้องตามต�าแหนง่กึง่กลางบนหน้าแปลน

¨ วางต�าแหนง่สขุภณัฑ์บนกระดาษแมแ่บบ ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ วางต�าแหนง่ด้านหน้าของโถสขุภณัฑ์ตรงตามกระดาษแมแ่บบ  

¨ ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ จดัต�าแหนง่สขุภณัฑ์ข้างซ้ายและข้างขวาบนกระดาษแมแ่บบให้มีระยะหา่งจากเส้นทบึเทา่ๆกนั

¨ ก�าหนดต�าแหน่งรูเจาะของสกรูทัง้สองข้างของโถสขุภณัฑ์บนพืน้ โดยก�าหนดต�าแหน่งขอบใต้โถสขุภณัฑ์ให้ถกูต้อง ต�าแหน่งท่ี 
ถกูก�าหนดจะตรงตามเส้นต�าแหนง่ “C” และต�าแหนง่ “A” หรือต�าแหนง่ “B” ท่ีระบไุว้บนกระดาษแมแ่บบ

กำรเตรียมพืน้ที่ตดิตัง้

 

เทปกาว

หน้าแปลน

กระดาษแมแ่บบ

เส้นผา่นศนูย์กลาง
หน้าแปลน

รูใสส่กรู

จดัระยะกึ�งกลางของ
โถสขุภณัฑ์บน
กระดาษแม่แบบ

มมุมองด้านบน
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หมำยเหตุ สขุภณัฑ์นีมี้วสัดปุ้องกนัการแชแ่ข็งท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอยูใ่นถงัพกัน�า้ เพ่ือป้องกนัการแชง่แข็งในระหวา่งการขนสง่ 
เม่ือเอียงสขุภณัฑ์มาด้านหน้าอาจมีวสัดปุ้องกนัการแชแ่ข็งไหลลงบนพืน้ได้ ให้มัน่ใจวา่ มีวสัดรุองรับบนพืน้ไว้เรียบร้อยแล้ว

¨ จดัวางต�าแหนง่กลอ่งกระดาษหรือวสัดกุนักระแทกบนพืน้เพ่ือรองรับด้านหน้าของโถสขุภณัฑ์

¨ คอ่ยๆเอียงสขุภณัฑ์มาทางด้านหน้ากระทัง่ด้านหน้าโถสขุภณัฑ์คว�่าลงบนพืน้

หมำยเหตุ ต�าแหนง่การตดิตัง้อปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ถกูระบอุยูบ่นกระดาษแมแ่บบ เน่ืองจากความกว้างของฐานโถสขุภณัฑ์อาจมี
ความแตกตา่งกนั ผู้ตดิตัง้จะต้องระบตุ�าแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ให้ถกูต้อง

¨ วดัขนาดความกว้างของฐานโถสขุภณัฑ์ ระยะ “A” ท่ีต�าแหนง่ซ้ายของสขุภณัฑ์

¨ จากต�าแหนง่ท่ีระบขุอบด้านนอกของฐานสขุภณัฑ์ ให้วดัเข้ามาและท�าเคร่ืองหมายระยะ “A” ตามเส้นก�าหนดระยะ “A” ในกระดาษ
แมแ่บบ

¨ วาดเส้นเช่ือมตอ่ระยะ “A” แตล่ะเส้น

¨ วดัขนาดความกว้างของฐานโถสขุภณัฑ์ในต�าแหนง่ “B” ท่ีต�าแหนง่ขวาของสขุภณัฑ์์

¨ จากต�าแหนง่ท่ีระบขุอบด้านนอกของฐานสขุภณัฑ์ ให้วดัเข้ามาและท�าเคร่ืองหมายระยะ “B” ตามเส้นก�าหนดระยะ “B” ในกระดาษ
แมแ่บบ 

¨ วาดเส้นเช่ือมตอ่ท่ีระบ ุ“B” แตล่ะเส้น

ข้อส�ำคัญ! คา่ “C” เป็นคา่ระยะหา่งระหวา่งขอบด้านในของฐานสขุภณัฑ์จากซ้ายถงึขวา ซึง่ระยะหา่งจากขอบด้านนอกของอปุกรณ์
ยดึโถสขุภณัฑ์ควรจะมีคา่ไมน้่อยกวา่ต�าแหนง่ “C” สว่นระยะหา่งระหวา่งขอบด้านนอกและขอบด้านในของอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ 
มีคา่ 2 มม. หรือน้อยกวา่นัน้ ซึง่อปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์จะมีความยืดหยุน่พอสมควรส�าหรับการติดตัง้

¨ วดัระยะคา่ “C” บนกระดาษแมแ่บบ โดยเร่ิมวดัจากเส้นด้านใน

¨ จดัต�าแหน่งอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ท่ีติดตัง้ท่ีระบไุว้บนด้านซ้ายของกระดาษแม่แบบ โดยจดัต�าแหน่งขอบด้านนอกของอปุกรณ์ยดึ 
โถสขุภณัฑ์ให้ชิดเส้นด้านใน จำกนัน้เล่ือนเข้ำมำด้ำนในอีก 2 มม.

A

B

C

A

A

ริมขอบดานนอก
ของโถสุขภัณฑ

A

B
C

วัสดุกันกระแทก

ริมดานนอก
ของโถสุขภัณฑ

มุมมองดานบน
เสนติดตั้งดานซาย

ก�ำหนดต�ำแหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์
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ก�ำหนดต�ำแหน่งอุปกรณ์ยึดโถสุขภัณฑ์ (ต่อ)

¨ หลงัจากท่ีจดัต�าแหน่งอปุกรณ์ยึดโถสขุภณัฑ์ ให้สอดดินสอเข้าไปในรูของอปุกรณ์ยึดโถสขุภณัฑ์เพ่ือท�าเคร่ืองหมายกึ่งกลางของ 
รูเจาะ

¨ น�าอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ออกจากต�าแหนง่

¨ จดัต�าแหน่งอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ท่ีติดตัง้ท่ีระบไุว้บนด้านขวาของกระดาษแม่แบบ โดยจดัต�าแหน่งขอบด้านนอกของอปุกรณ์ยดึ 
โถสขุภณัฑ์ให้ชิดเส้นด้านใน จำกนัน้เล่ือนเข้ำมำด้ำนในอีก 2 มม. 

¨ หลงัจากท่ีจดัต�าแหนง่อปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ ให้สอดดนิสอเข้าไปในรูอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์เพ่ือท�าเคร่ืองหมายกึง่กลางของรูเจาะ

¨ ก�าหนดกึง่กลางของชอ่งสลอ็ตบนกระดาษแมแ่บบ และใช้ดนิสอระบตุ�าแหนง่ของรูเจาะให้ตรงกนั หากใช้พกุให้เจาะรูขนาด 13 มม. 

¨ ถ้าหากจ�าเป็นต้องใช้พกุ ให้สวมพกุท่ีมาพร้อมกบัสขุภณัฑ์ลงไปในรูเจาะ

¨ น�ากระดาษแมแ่บบออก

¨ วางหน้าแปลนบนพืน้ ก�าหนดรูเจาะพกุบนพืน้ด้วยดนิสอ

¨ เจาะรูพกุ 10 มม และจงึสวมพกุ

¨ วางประเก็นไว้ด้านลา่งหน้าแปลน จดัต�าแหนง่หน้าแปลนบนพืน้

¨ ขนัสกรูยดึให้แนน่

กำรตดิตัง้ชุดหน้ำแปลน

หน้าแปลน

ประเก็น
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¨ วางอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์บนรูเจาะท่ีก�าหนดไว้

¨ ตดิอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ให้แนน่ด้วยโบลท์ 2 ตวั

¨ วางต�าแหนง่ขึผ้ึง้กนักลิน่ลงบนหน้าแปลน

กำรต่อสำยท่อน�ำ้ดเีข้ำกับสุขภณัฑ์

¨ น�าสายน�า้ดีตอ่เข้ากบัทางน�า้ดีของสขุภณัฑ์

¨ สวมคลปิครอบข้อตอ่ของสายน�า้ดีและทอ่น�า้ดี ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ คลปิสวมอยูใ่นต�าแหนง่ท่ียดึระหวา่งข้อตอ่และทอ่น�า้ดี

โบลท์

หน้าแปลน

สายนํ �าดีหนัลง
เมื�อตดิตั �งแบบฝังพื �น

คลปิ

สายนํ �าดี

ขี �ผึ �งกนักลิ�น

กำรตดิตัง้อุปกรณ์ยดึโถสุขภณัฑ์และขีผึ้ง้กันกลิ่น 

ข้อควรระวัง ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์ช�ำรุด คลปินีใ้ช้ส�าหรับยดึสายน�า้ดีกบัทอ่น�า้ดี หากมีแรงดนัน�า้มากอาจ
ท�าให้สายน�า้ดีหลดุได้ถ้าสวมคลปิไมถ่กูต้องตามต�าแหนง่ ซึง่จะท�าให้เกิดการร่ัวซมึ

ข้อส�ำคัญ! ให้แนใ่จวา่ สวมคลปิครอบสายน�า้ดีให้ตรงต�าแหนง่ หากประกอบสายน�า้ดีถกูต้อง สายน�า้ดีจะสามารถหมนุได้อยา่งอิสระ
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FM Antenna 
Connection

ชอ่งเสียบ
ลําโพง
ภายนอก

หวัแปลง
ปลั�กไฟ
(สากล) ชอ่งเสียบสาย

เสาอากาศ 
เอฟเอม็

สายเชื�อมตอ่
แทน่ชาร์จ

สญัลกัษณ์
บนหวัปลั�ก

สายเชื�อมตอ่
แทน่ชาร์จภาพแสดงการตดิตั �ง

แบบฝังผนงั

ฝาปิด
สกรู

ปลอก

กำรจดัวำงสุขภณัฑ์

¨	คอ่ยๆ วางสขุภณัฑ์ลงบนพืน้ ให้แนใ่จวา่ เม่ือวางสขุภณัฑ์ ทางน�า้ดีและสายไฟไมท่บัหรือพนักนั

¨ ตอ่สายน�า้ดีเข้ากบัวาลว์เปิด-ปิดน�า้

¨ ประกอบสายแทน่ชาร์จโดยเสียบสายตามสญัลกัษณ์บนหวัปลัก๊

¨ ต่อเสาอากาศวิทยเุอฟเอ็ม (ไม่ได้แสดงไว้บนภาพ) เข้ากบัสขุภณัฑ์หากต้องการติดตัง้วิทยเุอฟเอ็ม โดยปกติไม่จ�าเป็นจะต้องใช้ 
เสาอากาศวิทยุเอฟเอ็มภายนอกเน่ืองจากมีการติดตัง้เสาอากาศภายในตวัสขุภณัฑ์ไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากสภาพ
แวดล้อมไมเ่อือ้อ�านวยตอ่การรับสญัญาณ ให้ตดิเสาอากาศวิทยเุอฟเอม็จากภายนอกและยกเสาอากาศขึน้

¨ ตอ่สายล�าโพงภายนอกเข้ากบัปลัก๊ (RCA) (ไมไ่ด้แสดงไว้บนภาพ) เข้ากบัสขุภณัฑ์ หากต้องการตดิตัง้ล�าโพงจากภายนอก

¨ วางรีโมทคอนโทรลไว้บนแทน่ชาร์จ

¨ เสียบปลัก๊ไฟพร้อมกบัหวัแปลงปลัก๊ไฟ (สากล) 

¨ เปิดวาล์วน�า้

ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ

ข้อสังเกต เม่ือเสียบปลัก๊ไฟครัง้แรก สขุภณัฑ์จะเข้าสู่ระบบเร่ิมการท�างานโดยอตัโนมตัิ ขัน้ตอนนีอ้าจใช้เวลาสกัครู่เพ่ือเปิดการ
ท�างาน

ข้อสังเกต หากระบบเร่ิมต้นการท�างานไมท่�างาน ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนบนรีโมทคอนโทรล

¨ เม่ือระบบเร่ิมการท�างานเสร็จสิน้ ให้ท�าการช�าระล้างสขุภณัฑ์โดยกดปุ่ มแมนนวลท่ีด้านข้างโถสขุภณัฑ์

¨ เม่ือน�า้เตมิเข้าสขุภณัฑ์แล้ว จากนัน้จงึตรวจสอบการร่ัวซมึ

กำรตดิตัง้สุขภณัฑ์
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สกรู

ฝากลอ่ง
รางถ่าน

กลอ่ง
รางถ่าน

ชอ่งกลอ่ง
รางถ่าน

หวัลอ็ค
กลอ่งรางถ่าน

กำรตดิตัง้สุขภณัฑ์ (ต่อ)

กำรยดึโถสุขภณัฑ์

¨ สวมปลอกเข้าไปในรูสกรูท่ีอยูด้่านข้างโถสขุภณัฑ์

¨ สวมสกรูเข้าไปในรูสกรูทัง้สอง

ข้อสังเกต ไขควงลมเป็นอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการขนัสกรู เน่ืองจากพืน้ท่ีตดิตัง้แคบและชิดกบัพืน้มาก หากใช้ไขควงทัว่ไปจะ
ท�าให้ขนัสกรูได้ยาก และมีความเสี่ยงท่ีอาจท�าให้สขุภณัฑ์เกิดรอยขีดขว่นจากการติดตัง้

¨ สวมสกรูเข้าไปในอปุกรณ์ยดึโถสขุภณัฑ์ และขนัสกรูให้แนน่พอท่ีจะจดัต�าแหนง่สขุภณัฑ์ให้ถกูต้องตามต�าแหนง่

¨ สวมฝาครอบเข้าไปในรูสกรู

กำรตดิตัง้กล่องรำงถ่ำน

¨ ดงึสายไฟออกจากด้านใต้กลอ่งรางถ่าน

¨ บีบหวัลอ็คและดงึลง เพ่ือน�ากลอ่งรางถ่านออกจากฝาครอบด้านหลงั

¨ คลายสกรูออก จากนัน้น�าฝากลอ่งรางถ่านออก

¨ ใสถ่่าน AA จ�านวน 8 ก้อน ตามสญัลกัษณ์บนกลอ่งรางถ่าน

¨ ขนัสกรูกลอ่งรางถ่านให้แนน่

¨ ใสก่ลอ่งรางถ่านเข้ากบัชอ่งกลอ่งรางถ่านตามสญัลกัษณ์บนกลอ่งรางถ่าน ดนักลอ่งรางถ่านเข้าไปจนกระทัง่เข้าลอ็ค
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กำรตัง้ค่ำรีโมทคอนโทรล – ตัง้ค่ำภำษำ

ข้อสังเกต หากน�ารีโมทคอนโทรลออกจากแทน่ชาร์จขณะท่ียงัชาร์จแบตเตอร่ีไมเ่ตม็ท่ี ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนดงันี ้พร้อมกบัตดิ
รีโมทคอนโทรลไว้กบัแทน่ชาร์จ

ข้อสังเกต ภาษาจีนเป็นคา่ท่ีถกูตดิตัง้มาจากโรงงาน ให้ข้ามขัน้ตอนนีห้ากเลือกใช้งานเป็นภาษาจีน

กำรเปล่ียนภำษำบนหน้ำจอ

¨ เลือกค�าสัง่ กำรตัง้ค่ำ [settings] 

¨ เลือกค�าสัง่ กำรตัง้ค่ำระบบ [system settings]

¨ เลือกค�าสัง่ ภำษำ [languages]

ข้อสังเกต ถ้าภาษาท่ีทา่นเลือกไว้ไมป่รากฏบนหน้าจอ ให้เลื่อนปุ่ มค�าสัง่ลงเพ่ือเลือกภาษาอ่ืนเพ่ิมเตมิ

¨ เลือกปุ่ มค�าสัง่ภาษาตามท่ีทา่นต้องการใช้งาน จากนัน้สญัลกัษณ์บนหน้าจอจะเปลี่ยนภาษาท่ีต้องการทนัที

¨ เลอืกค�าสัง่ กลับสู่หน้ำจอหลัก [home] เพ่ือกลบัไปสูห่น้าจอหลกั หรือเลอืกค�าสัง่ ย้อนกลับ [back] เพ่ือกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้านี ้

12:34 am

brightness

backhome

system settings

user settings

power save

set time

set date

languages
Français

Português

Español

Italiano

home

languages

back

Deutsch

English

12:34 am

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am

system settings

feature settings

cleaning

maintenance

bluetooth settings

about

home

settings12:34 am

back
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กำรตัง้ค่ำรีโมทคอนโทรล – ตัง้ค่ำวันที่และเวลำ

ตัง้ค่ำวันที่

¨ เลือกค�าสัง่ กำรตัง้ค่ำ [setting] 

¨ เลือกค�าสัง่ กำรตัง้ค่ำระบบ [system setting]

¨ เลือกค�าสัง่ ตัง้ค่ำวันที่ [set date]

¨ ใช้ลกูศรขึน้และลงเพ่ือปรับเปลี่ยนคา่ วนั, เดือน และปี

¨ เลื่อนปุ่ มแถบด้านข้างเพ่ือก�าหนดรูปแบบวนัท่ี

¨ เลอืกค�าสัง่ กลับสู่หน้ำจอหลัก [home] เพ่ือกลบัไปสูห่น้าจอหลกั หรือเลอืกค�าสัง่ ย้อนกลับ [back] เพ่ือกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้านี ้

ตัง้ค่ำเวลำ

¨ เลือกค�าสัง่ กำรตัง้ค่ำ [setting] 

¨ เลือกค�าสัง่ กำรตัง้ค่ำระบบ [system setting]

¨ เลือกค�าสัง่ ตัง้ค่ำวันที่ [set date]

¨ กดปุ่ มเพ่ือเลือกค�าสัง่ 12 ชม. [12 hr.] หรือ 24 ชม. [24 hr.] 

¨ ใช้ลกูศรขึน้และลงเพ่ือปรับเปลี่ยนคา่ชัว่โมงและนาที

¨ กดปุ่ มเพ่ือเลือกชว่งเวลา เช้ำ [am] หรือ เยน็ [pm] (ในกรณีท่ีตัง้คา่เป็นแบบ 12 ชม. [12 hr.])

¨ เลือกค�าสัง่ กลับสู่หน้ำจอหลัก [home] เพ่ือกลบัไปสูห่น้าจอหลกั หรือเลือกค�าสัง่ ย้อนกลับ [back] เพ่ือกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้านี ้

12:34 am

05/17/2012

backhome

yyyy/mm/dd

dd/mm/yyyy

mm/dd/yyyy

set date

12:34 am

12:34

12 

24

backhome

set time

pm

am

hr.

hr.

12:34 am

brightness

backhome

system settings

user settings

power save

set time

set date

languages

back

system settings

feature settings

cleaning

maintenance

bluetooth settings

about

home

settings12:34 am

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am
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ข้อสังเกต การตัง้คา่นีใ้ช้ส�าหรับการตัง้คา่รีโมทคอนโทรลชดุใหมห่รือรีโมทคอนโทรลชดุท่ีสอง

¨ เลือกค�าสัง่ กำรตัง้ค่ำ [settings] 

¨ เลือกค�าสัง่ กำรบ�ำรุงรักษำ [maintenance]

¨ เลือกค�าสัง่ รู้จกักับรีโมทคอนโทรล [learn remote] 

¨ ปฎิบตัติามค�าแนะน�าท่ีแสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล เม่ือปฏิบตัติามค�าสัง่ทกุขัน้ตอนเรียบร้อยแล้วให้เลือกค�าสัง่ ใช่ [yes]

กำรตัง้ค่ำรีโมทคอนโทรล – กำรเช่ือมต่อรีโมทคอนโทรล

12:34 am

diagnostics

maintenance

reconnect

back

factory menu

learn remote

home

shutdown

reset

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am

back

system settings

feature settings

cleaning

maintenance

bluetooth settings

about

home

settings12:34 am

noyes

home back

12:34 am learn remote

key.then press

key until LED blinks,

to associate this remote:

on the desired toilet, please hold

&
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¨ กดปุ่ มช�าระล้างบนรีโมทคอนโทรล เพ่ือให้แนใ่จวา่ สขุภณัฑ์ช�าระล้างได้อยา่งสมบรูณ์

¨ น�าฟิล์มป้องกนัรอยออกจากสขุภณัฑ์และรีโมทคอนโทรล

¨ ยาซลิโิคนใต้ฐานสขุภณัฑ์โดยรอบ และปฏิบตัติามค�าแนะน�าการใช้งานซลิโิคนจากผู้ผลติ

กำรตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์

flush-fullflush-eco

closeseatcover

settingsstopusers

lightingheating

dryerrearfront

music

home12:34 am
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