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Important Information

CONSUMER RESPONSIBILITIES 
If you live in a hard water area, make certain that the holes in the toilet rim are kept clean to ensure proper  
bowl flushing. Toilet bowl cleaners should be used at least once a week. Use a long-handled brush to clean the 
rim holes, and to clean as far into the trap as possible to prevent mineral deposits from forming.

Most toilet bowl cleaners are not harmful to the vitreous chin or the surface of the toilet bowl. Please follow  
the bowl cleaner manufacturer's instructions carefully.

Do not use abrasive cleaners or solvents.
WARNING: Risk of property or product damage. Kohler Company shall not be responsible or liable 
for any damage to these fittings caused by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite).

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

Do not use the product in the water below 1 C.

NOTE: Refer to "Homeowner's Guide" for the cleaning and maintenance of bidet seat.

NOTE: Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris. Product is designed for tap water or potable
water.

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.

Tools and Materials

Drill with Assorted Bits
Assorted
Screwdrivers

Adjustable Wrench

Plus:
• Protective Material
• Tape

Offset Screwdriver

Knife Pencil Pliers Band Tape

Scissors
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Before You Begin

¨ Please read the following instructions carefully and familiarize yourself with the required tools, materials, 
and installation sequences. Follow the section that pertain to your particular installation. This will help you 
avoid costly mistakes. In addition to proper installation, please also read all operating and safety instructions.

¨ All information in the instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. 
Kohler China reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time 
without notice.

¨ These instructions contain important care, cleaning, and warranty information - please leave instructions for 
the consumer.

¨ We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before 
installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. 
Thanks again for choosing Kohler Company.

¨ Pre-arrange enough space for toilet installation. Make sure it will not affect the opening and closing of the 
door.

¨ Confirm the rough in 305 mm, it need reach to 292~350 mm, otherwise it may affect installation.
¨ Confirm the distance the water outlet connector away from the finished wall: upper the surface of  

finished wall by 3 mm and lower the surface of finished wall by 5 mm otherwise it may affect installation.
¨ Recommend using the main inlet hose at least DN 15 mm to make sure the following request of water supply 

conditions.
¨ Measure water conditions before buying the product, there are two measure ways as following.

NOTE  1. If combined with other faucets in the bathroom, make sure the water condition meets minimum 
  requirement.
 2. Use the hose and Tee valve of this toilet.
 3. Make sure meet the following water supply condition request before installation.

Simple way to measure water volume:
Prepare a bucket. Fully turn on the tee valve. Firstly flush three times and test. Fill the bucket with water into
the bucket for 10 seconds. The minimum water volume is advised to be above 5.7 L.

Product Inlet Hose

Product Tee Valve
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Before You Begin (cont.)

Simple way to measure water volume 2:
Attention: must use dedicated water supply capacity testing device. After the ball valve is opened, firstly flush 
three times and test.
The minimum dynamic pressure for the testing device is advised to be above 0.46 Bar. (kgf/cm2) [0.046 Mpa] (6.7 psi).

Pressure Gauge

Ball Valve

Product Inlet Hose
Hose

Product Tee Valve

DANGER: Risk of electric shock. Disconnect power before using.

WARNING: Risk of electric shock. Connect only to circuits protected by Ground-Fault Circuit-
Interrupters (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breakers (ELCB).

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

WARNING: Risk of electric shock for hardwire installations/through-floor electrical supply. Connect 
only to properly-grounded, dedicated 220~240 V, 10A, 50/60 Hz circuit protected by a Class A Ground-Fault 
Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth- Leakage Circuit- Breaker (ELCB).

WARNING: Risk of electric shock. Must use 10 A receptacle.

NOTICE: Follow all local plumbing and electrical codes.

NOTICE: Receptacles installed in bathrooms to be located at least 1 meter from a bathtub or shower if practical.
Observe all local plumbing and building codes.
¨ Carefully inspect the new toilet for damage.
¨ Water and electrical supplies may be wall mounted.
¨ There is a wiring schematic on the inside of the of the junction box cover.
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Measurements

Specifications

160

900

438

533

150

250 250

58

150

305

670

Remote control

Finished Wall

Water Outlet
Finished Floor

Tee Valve (with Filter)

Inlet Hose

10A Waterproof
Socket
(Grounding Type)

Flushing Volume 3L/4.8L

Minimum Distance from Hole to Wall 305mm

Lowest Supply Condition (Recommend) 1 Bar. (kgf/cm2) [0.1Mpa] (Dynamic Pressure)

Highest Supply Condition 7.4 Bar. (kgf/cm2) [0.74Mpa] (Static Pressure)

Electrical Power 220~240V, 50/60 Hz, 1000 W

Power Cord Length About 1.3 m

Outline Dimension of Product 670 x 438 x 533 mm

Product Weight About 46 kg

Operation Environment 1-40 °C

NOTE: "Homeowner's Guide" for detailed specifications of the bidet seat.

Dimensions are approximate.
Unit: mm
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A. Hold the rim of the vitreous shell and take out the toilet.

Overall Sketch

Preparations Before Installation

Crash pad x 4 

Seat (Anti-microbial)

Cover (Antibiosis)

Nozzle

Seating sensing area

Press the button to enter Rear Wash mode.
Press it again to turn it off.

Light sensing area

Press Warm wind button to start the warm wind function.
Press it again to turn it off.

Press the button to turn off the power (long tone hint).

Press the button to turn off the night light function
(long tone hint). Press it again to turn on (short tone hint).

Press the button to enter front Wash mode.
Press it again to turn it off.

Press the button for flushing.

Toilet

WARNING: Risk of of personal injury and product damage. Please do not hold the rim of the bidet seat 
when lifting the toilet. As the toilet is heavy, please seek help if necessary.

 



Kohler Co. 7 1226975-X2-B

B.  Place an 800 x 800 mm cushion on the floor, take out the toilet from the carton then put the 
toilet on it.

Installation

A. To Remove Existing Toilet
Turn off the water supply. Flush the toilet, and use a sponge to remove the remaining water from the tank and
bowl. Disconnect the supply shut-off valve (if present), and remove the old tank and bowl.

Remove old gasket from the floor and closet flange with a putty knife. Remove old T-bolts and discard them.

NOTICE: if a new toilet is not installed immediately, temporarily stuff a rag in the closet floor flange.

Closet Floor Flange

Preparations Before Installation (cont.)
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B. Roughing-In

Unit: mm

C 1. Confirm the drain hole center and mark down the “+” centerline perpendicular to the finished wall.
 2. Confirm the toilet drain hole center and mark down the centerline on Front, back , left and right outside of  

  toilet.

 3. Make sure the toilet side mark symbol is align to the drain hole centerline on the finished floor. Mark down  
  the left and right holes.

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

WARNING: Risk of electric shock. Connect only to circuits protected by Ground-Fault
Circuit-Interrupters (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breakers (ELCB).

NOTE: Keep bath and shower away from electrical parts (such as remote controller, receptacle, etc.).
When the electrical supply is mounted on the wall, a GFCI or ELCB protected and water proof receptacle is  
required.

NOTE: This product is designed to work with wall mounted electrical and water supplies as shown in the 
mounting dimensions.

250 ± 10

250 ± 10

200 ± 5
85 ± 5

150 ± 10

305

 Hole (Two Sides)Mark Symbol
305 mm

Installation (cont.)
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D. Drill two holes and insert two anchors and bolts.

3/8

Bolt

(10 mm)

E. Install the Electrical Service and Water Supply.

F. Install the Floor Flange.

Silicone on the opposite side of floor flange. Position the floor flange align the drain hole, and press it onto the 
finished floor.

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

DANGER: Risk of electric shock. For plug-in installations/wall-mounted electrical supply: connect only 
to a properly-grounded, grounding-type receptacle protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter
(GFCI). Do not remove the grounding pin or use a grounding adapter.
DENGER: Risk of electric shock. For hardwire installations/through-floor electrical supply: 
Connect only to a properly-grounded, dedicated 220~240V, 10A, 50Hz/60Hz circuit protected by a Class A 
Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB).

NOTE: This product is designed for installation with the electrical supply attached to the wall. Both types 
are illustrated. Refer to the dimensional information for your chosen installation. Follow the dimensional  
information exactly when installing the hardwire electrical supply.

Silicone

Installation (cont.)
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G. Remove side plates
Unscrew the nut cap on the tee joint.

H. Fix Wax Ring
Place the wax ring on the waste outlet.

Side Plate Nut Cap

Installation (cont.)
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I. Install the Vitreous Shell

Carefully pick up the vitreous shell.
Make sure the trap way sits fully in the outlet gasket. If the vitreous shell does not sit evenly on the floor, then 
the trap way will not be properly aligned.
Make all adjustments gently reference the toilet side mark symbol and the drain hole centerline on the finished 
floor until the trap way is properly seated. Use nut and washer to fasten the bolts and fix up the toilet.

WARNING: Risk of personal injury. The vitreous shell weighs 35 kg. Use proper lifting technique when 
handling the vitreous shell.

CAUTION: Risk of product damage. Do not set the shell down hard. Gently lift and move the shell if it 
is not placed correctly. If handled harshly, the shell may chip or break.

CAUTION: Risk of product damage. Do not move the toilet after the trap way is properly seated to
avoid the wax seal invalidated, Change the wax ring if it is needed to move.

Nut

J. Install Tee Valve.
IMPORTANT!
1. Dimensions in the pictures are for reference only.
2. Install Decorative Cover.

Unit: mm

Installation (cont.)

150 ± 10

250 ± 10

Close by rotating the handle clockwise and
open counterclockwise.

Handle of Tee Valve

Tee Valve

Decorative Cover
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K. Connect the Water
IMPORTANT! The supplied hose must be used for this installation.
1. Connect the water outlet.
2. Open the shut-off valve.

NOTE: Please do not reuse the old hose.

L.  Test manual flush button. 
Press down left button for about 2 seconds, then press down right button for about 3 seconds and again press 
down left button for about 6 seconds to complete water flushing.

Left Button

Right Button

Installation (cont.)
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Installation of Remote Controller Holder

M.  Caulk along the toilet bottom (except for the side plates). Finish installation by fixing the 
side plates.

Projecting portion
of silicone are cut 
off (two sides).

Coated with silicone.

Side Plate (Two Sides)

NOTE: If the installation wall is made of special material (such as wood board, density board and etc.), suitable 
fixing methods shall be adopted.

NOTE: The place to install the remote control where it will not easily be splashed by water. 
¨ Choose a mounting location for the remote holder that is easily accessible while sitting on the seat. 
¨ Drill two holes with depth larger than 45 mm on the wall by drill with a diameter of 6 mm in accordance with  
 the position of screw holes on the remote control holder. Install the expansion tube into the holes.
¨ Place the installation holder on the fixing hole. 
¨ Peel off the release paper of the double-sided tape at the back of holder. 
¨ Fix the holder with screws and install it. 
¨ Install the screw so it is covered. 
¨ Place the remote controller on the holder.

Installation (cont.)
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Preparations Fore The First Use

Confirm that the battery has been correctly installed in the "remote controller".

Confirm that there is no obstacle in front of the product.

Wait for the host to finish the self-checking. During that time, it is normal to hear rotating sound of the motor 
and bicker. Self-checking completed when the light flashes.

When it is used for the first time, product will be in default stage:
Front Wash:  Rear Wash: Seat  Temperature: mid
¨ Water Temperature: mid ¨ Water Temperature: mid Wind Temperature: mid
¨ Pressure: mid ¨ Pressure: mid Night Light: On
¨ Position: Level 3 ¨ Position: Level 3 Energy Saving Mode: 6H
Function of Auto Lid-Turning: On
Function of Auto Flushing: On

Installation of Remote Controller Holder (cont.)

Public Anti-theft Installation

Remove the 
Silicone Plug

Remove the 
Silicone Plug

Remote Control

Dock

Seat Gasket

Installation Steps:

Expansion
Pipe

Expansion Screw

Hook Plate

Screw

Hook
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Troubleshooting

This guide of trouble shooting is for general help only. Authorized representatives or qualified electricians of 
Kohler Company shall be able to solve all electrical failures. If you want to know about the service of warranty, 
please contact Call Center 0 2204 6222.

Troubles Possible reasons Suggestions and measures

1. Toilet not work. A. Power failure.

B. Plug not connected or no power to socket.

C. The leakage circuit breaker at cable plug 
is not reset.

D. Product is at standby mode.

A. Wait until the power is restored.

B. Insert the plug or detect the power socket.

C. Press Reset button on the plug.

D. Press Power button at the side. Wake up 
the product.

2.	 Toilet	not	flushing. A. Water failure.

B. Tee valve for water supply is closed.

C. Power failure.

D. Product is at standby mode.

E. Wash mode is in progress.

F.	Auto-flushing	is	deactivated.

A. Wait until the water supply is restored.

B. Open the tee valve for water supply.

C. Wait until the power is restored or 
check	"manual	flushing"	to	have	manual	 
flushing	or	by	use	of	basin.

D. Press Power button at the side. Wake up 
the product.

E. Do it after the operation at wash mode  
is completed.

F. Refer to "Guide on setting of remote  
controller".

3. Toilet is not clean after 
flushing.

A. Filter screen is blocked.

B.	Water	pressure	is	insufficient.

A.	Refer	to	"Washing	of	filter	screen".

B. Check if all tee valves are opened. If not, 
please open.

C. Check if the inlet hoses are bent over 
much. In that case, adjust the hoses.

4. Wash mode is  
abnormal.

A. Water failure.

B. Tee valve for water supply is closed or 
not opened completely.

C. Product is at standby mode.

D. Not yet seated or current sitting posture 
unable to be sensed by the seat.

E. Filter screen is blocked.

F.	Water	pressure	is	insufficient.

G.	The	toilet	is	in	the	process	of	flushing.

A. Wait until the water supply is restored.

B. Fully open the tee valve for water supply.

C. Press Power button at the side. Wake up 
the product.

D. Please be seated or adjust sitting posture.

E.	Refer	to	"Washing	of	filter	screen".

F. Check if the inlet hoses are bent over 
much. In that case, adjust the hoses.

G.	Flush	again	after	this	flushing	in	progress.

5. Flushing mode stops in 
the process of operation.

A. Flushing mode stops automatically after 
continuous	flushing	for	5	minutes.

B. The seat is unable to sense human body.

A. If necessary, press again the Flushing 
button.

B. Change your sitting posture or be seated 
again.

6. The wash mode may 
work even when people 
are not seated.

A. The seat is covered by foreign matters or 
the seat is wet.

A. Remove the foreign matters or dry the 
seat.

7. Dryer fan stops in the 
process of operation

A. The dryer fan stops automatically after 
continuous usage for 4 minutes.

B. The seat is unable to sense human body.

A. If necessary, press again the Dryer button.
B. Change your sitting posture or be seated 

again.
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Troubles Possible reasons Suggestions and measures

8. Deodorization fan not 
work.

A. The seat is unable to sense human body.

B. Stop button is pressed by mistake during 
operation.

C. Auto deodorization function is deactivated.

A. Change your sitting posture or be seated 
again.

B. If necessary, please leave the seat for 
2S and the sit down again.

C. Refer to "Guide on setting of remote con-
troller".

9. Cover fails to be closed/
opened.

A. The seat is covered by foreign matters or 
the seat is wet.

B. The toilet cover is interfered by people at the 
open/close process before.

A. Remove the foreign matters or dry the 
seat.

B. Use the remote controller to open/close 
the toilet cover or do it manually until  
it works normally. The switch of cover 
shall not be stopped during the open/
close process.

10. Cover unable to be 
opened/closed  
automatically.

A. Users are not seated yet or leave the 
sensing area.

B. The function of "automatic cover-turning" of 
remote controller is deactivated.

C.	The	toilet	is	in	the	process	of	flushing.

A. Please be seated yet or leave the sensing 
area.

B. Refer to "Guide on setting of remote 
controller".

C.	Wait	until	the	flushing	of	toilet	is	completed.

11. Night light out of work. A. The night function is turned off.

B. The indoor light is too bright.

A. Check the section of night light at  
"auxiliary keyboard function" to activate the 
night function.

B. The night function is turned off.

12. UV sterilization function 
does not work.

A. Human body is sensed by seat.

B. The seat is covered by foreign matters or 
the seat is wet.

A. Please activate the function of UV  
sterilization again after leaving.

B. Remove the foreign matters or dry the 
seat.

13. Remote failure fails to 
display.

A. Out of battery.

B. Battery polarities are mounted reversely.

C. The remote controller is not woken up.

A. Replace by new battery.

B. Reinstall properly.

C. Touch the screen of remote controller 
Sit near to the toilet or be seated Press 
Wake up key of remote controller.

14. Remote controller fails 
to control the toilet.

A. Lower battery.

B. The remote controller is too far from the 
toilet.

C. The toilet is not yet powered on.

D. The toilet itself is at standby mode.

E. The toilet is not connected to the remote 
controller.

A. Replace battery by referring to the  
section of "Usage and replacement of 
battery for remote controller".

B. Check the section of "Communication 
between remote controller and this  
machine", and get close to the toilet.

C. Power on the toilet body.

D. Press Power button at the side. Wake up 
the product.

E. Check the section of "Communication 
between remote controller and this  
machine", and connect the toilet and the 
remote controller.
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภณัฑ์โคห์เลอร์

ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับลูกค้ำ

คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้ง

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมระบบชำ�ระล้�งแบบอัตโนมัติ

ข้อมูลที่ลูกค้ำควรทรำบ 

หากพืน้ท่ีอยู่อาศยัของลกูค้าอยู่บริเวณท่ีเป็นน�า้กระด้าง ให้หมัน่ตรวจสอบความสะอาดบริเวณขอบโถสขุภณัฑ์เพ่ือประสิทธิภาพใน
การช�าระล้างอยา่งเหมาะสม ควรท�าความสะอาดโถสขุภณัฑ์อยา่งน้อยอาทิตย์ละครัง้ ใช้แปรงขดัท่ีมีด้ามจบัยาวท�าความสะอาดชอ่ง
ช�าระบริเวณขอบโถ และท�าความสะอาดลกึไปถงึคอหา่นเพ่ือป้องกนัการเกิดตะกรัน

อปุกรณ์ท�าความสะอาดสว่นใหญ่ไม่ท�าความเสียหายตอ่วสัดวิุเทรียสไชน่าหรือพืน้ผิวของโถสขุภณัฑ์ โปรดปฏิบตัิตามค�าแนะน�าของ 
ผู้ผลติผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดโถสขุภณัฑ์อยา่งระมดัระวงั

ห้ามใช้ของมีคมหรือสารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนในการท�าความสะอาด

ข้อสังเกต  สขุภณัฑ์นีถ้กูออกแบบมาส�าหรับการตดิตัง้กบัระบบไฟฟ้าและทอ่น�า้ดีแบบฝังผนงั

ไมส่ามารถใช้งานผลติภณัฑ์ร่วมกบัน�า้ท่ีมีอณุหภมิูต�่ากวา่ 1 องศาเซลเซียส

ข้อสังเกต อ้างอิง “คูมื่อการดแูลรักษาสขุภณัฑ์” ในเร่ืองการท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษาโถสขุภณัฑ์

ข้อสังเกต ช�าระทอ่น�า้ดีให้สะอาดเพ่ือขจดัเศษสกปรก ผลติภณัฑ์ออกแบบมาเพ่ือใช้กบัน�า้ประปาและน�า้สะอาด

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิควำมเสียหำยต่อผลิตภณัฑ์และทรัพย์สิน  บริษัทโคห์เลอร์ไมรั่บผิดชอบตอ่ความ
เสียหายใดๆท่ีมีสาเหตมุาจากการใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีสว่นประกอบของคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรท์)

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิควำมเสียหำยต่อผลิตภณัฑ์และทรัพย์สิน อยา่ใช้ซีเมนต์ในการตดิตัง้โถสขุภณัฑ์ 
การขยายตวัเน่ืองจากความร้อนของโถสขุภณัฑ์อาจท�าให้เกิดความเสียหายบริเวณฐานของโถสขุภณัฑ์ ทางโคห์เลอร์จะไมรั่บผิด
ชอบตอ่ความเสียหายใดๆท่ีมาจากการใช้ซีเมนต์ในการติดตัง้

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์ช�ำรุด อยา่ทิง้สิง่ของ เชน่ กระดาษหนงัสือพิมพ์ หรือผ้าอนามยั ลงในโถสขุภณัฑ์
เพราะจะท�าให้เกิดการอดุตนั อยา่กระแทกผลติภณัฑ์วิเทรียสไชนา่ เพราะจะท�าให้ผลติภณัฑ์ช�ารุดหรือแตกร่ัวได้

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคเลอร์ ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ถกูสร้างสรรค์อยา่งปราณีตโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ 
จงึเปรียบประดจุดัง่ประติมากรรมชิน้เอกท่ีมีความโดดเดน่ทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย ผสมผสานไปกบัความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ี
ภมิูฐานของผลติภณัฑ์ ก่อให้เกิดความสนุทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรคา่แก่การเป็นเจ้าของตราบนานเทา่นาน ทา่นจะภมิูใจในผลติภณัฑ์ 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนกบัเราท่ีมีความภมิูใจในผลติภณัฑ์พร้อมกบัคณุภาพภายใต้ช่ือเสียงของโคห์เลอร์

 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศึกษาคู่มือก่อนการติดตัง้ หากท่านพบปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้หรือสขุภณัฑ์ กรุณาติดต่อเราทนัที 
เบอร์โทรศพัท์และเวป็ไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ได้พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม�า่เสมอ 
ดงันัน้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์



1226975-X2-B 18  Kohler Co.

ก่อนเร่ิมกำรตดิตัง้

¨ โปรดอา่นคูมื่อการตดิตัง้ให้ถ่ีถ้วนเพ่ือท�าความคุ้นเคยกบัวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ และขัน้ตอนการตดิตัง้ ปฏิบตัติามขัน้ตอนการตดิ
ตัง้แตล่ะสว่นอยา่งเคร่งครัดเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการตดิตัง้ นอกเหนือจากขัน้ตอนการตดิตัง้ ผู้ตดิตัง้ควรอา่นวิธีการด�าเนิน
งานและค�าแนะน�าด้านความปลอดภยัทัง้หมดก่อนท�าการตดิตัง้

¨ ข้อมลูในคู่มือนีเ้ป็นข้อมลูผลิตภณัฑ์ล่าสดุท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลิตภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

¨ คูมื่อนีป้ระกอบด้วยข้อส�าคญัในการดแูลรักษา การท�าความสะอาด และข้อมลูการรับประกนั กรุณามอบคูมื่อเลม่นีใ้ห้กบัเจ้าของ
ผลติภณัฑ์

¨ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเช่ือมัน่ในคณุภาพของผลติภณัฑ์โคห์เลอร์ โปรดอา่นคูมื่อแนะน�าก่อนท�าการตดิตัง้ หากพบปัญหาในการตดิ
ตัง้ กรุณาตดิตอ่บริษัทโคห์เลอร์ ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์

¨ ตรวจสอบพืน้ท่ีก่อนการตดิตัง้ให้เหมาะสม เพ่ือไมใ่ห้กระทบโถสขุภณัฑ์ในการเปิดและปิดประตหู้องน�า้

¨ ตรวจสอบระยะการตดิตัง้ให้กึง่กลางทอ่ระบายน�า้ทิง้หา่งจากผนงัประมาณ 305 มม. เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบ ในการตดิตัง้ พืน้ท่ีตดิ
ตัง้ควรมีระยะประมาณ 292 - 350 มม.

¨ ตรวจสอบระยะของทอ่ตอ่ทางน�า้กบัผนงั ให้ทอ่ย่ืนจากผนงั 3 มม. และอยูล่กึจากผนงัเข้าไป 5 มม. เพ่ือไมใ่ห้กระทบตอ่การตดิตัง้

¨ เพ่ือประสทิธิภาพในการช�าระล้างท่ีดี แนะน�าให้ใช้ผลติภณัฑ์กบัสายน�า้ดีท่ีมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางด้านใน ไมน้่อยกวา่ 15 มม. 

¨ ตรวจสอบระบบน�า้ประปาก่อนการเลือกซือ้ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

ข้อสังเกต  1. ตรวจสอบระบบน�า้ประปาให้ได้มาตรฐาน หากมีการตดิตัง้ร่วมกบัก๊อกน�า้อ่ืนๆ 
   2. ใช้ร่วมกบัสายน�า้ดีและข้อตอ่สามทาง
   3. ตรวจสอบระบบน�า้ประปาวา่เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ก่อนการตดิตัง้

เคร่ืองมือและอุปกรณ์

สวา่นและดอกสวา่น
ไขควง

ประแจ

เพิ�มเตมิ:
• วสัดรุองพื �น
• เทปกาว

ไขควงออฟเซต

คตัเตอร์ ดนิสอ คีม ตลบัเมตร

กรรไกร
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วาล์วนํ �าสามทาง

สายนํ �าดี

วธีิกำรวัดปริมำณน�ำ้ที่ 2:
ข้อสังเกต ใช้อปุกรณ์ทดสอบปริมาตรน�า้โดยเฉพาะ เปิดข้อตอ่สามทาง ทดสอบโดยปลอ่ยน�า้ไหลผา่นอปุกรณ์ทดสอบสามครัง้ แรงดนั 
ไดนามิกของอปุกรณ์ทดสอบต้องไมต่�่ากวา่ 0.46 บาร์ [0.046 เมกะปาสคาล] (6.7 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้)

ก่อนเร่ิมกำรตดิตัง้ (ต่อ)

มาตรวดั
ความดนั

วาล์วปิด-เปิด

สายยาง
สายนํ �าดี

วาล์วนํ �าสามทาง

วธีิกำรวัดปริมำณน�ำ้อย่ำงง่ำย:

เตรียมถังใส่น�า้ เปิดข้อต่อสามทางเต็มก�าลงั ทดสอบโดยปล่อยน�า้ไหลลงถังเป็นเวลา 10 วินาทีสามครัง้ ปริมาณน�า้น้อยท่ีสดุ 
ควรมากกวา่ 5.7 ลติร
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ข้อพงึระวัง  ปฏิบตัติามมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบประปา

ข้อพงึระวัง  ควรตดิตัง้เต้าเสียบให้มีระยะหา่งอยา่งน้อยหนึง่เมตรจากอา่งอาบน�า้หรือฝักบวั

¨ ตรวจสอบระบบน�า้ประปาของอาคาร
¨ ตรวจสอบการช�ารุดของผลติภณัฑ์
¨ ผลติภณัฑ์เหมาะส�าหรับการตดิตัง้กบัระบบน�า้และแหลง่จา่ยไฟฟ้าแบบตดิผนงั
¨ สายไฟวงจรต้องอยูใ่นท่ีครอบสายไฟ

ระยะกำรตดิตัง้

อันตรำย  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ห้ามเช่ือมตอ่กระแสไฟก่อนใช้งาน

ค�ำเตือน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร โปรดติดตัง้สายดินโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า
ลดัวงจร GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ต้องใช้เต้าเสียบปลัก๊ไฟขนาด 10 แอมแปร์

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ในการตดิตัง้สายไฟผา่นแหลง่จา่ยไฟภาคพืน้ โปรดตดิตัง้สายดนิ 
โดยใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขนาด 220~240 โวลต์, 10 แอมแปร์, 50/60 เฮิรตซ์

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงจำกก๊ำซพษิ หากยงัไมต่ดิตัง้สขุภณัฑ์ใหมท่นัที ควรใช้ผ้าอดุหน้าแปลนของทอ่น�า้ทิง้เพ่ือป้องกนั
ก๊าซพิษจากทอ่

ก่อนเร่ิมกำรตดิตัง้ (ต่อ)

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย : มม.

160

900

438

533

150

250 250

58

150

305

670

รีโมทคอนโทรล 

วาล์วสามทาง (พร้อมตวักรอง)
สายนํ �าดี

ผนงั

เต้ารับปลั�กไฟกนันํ �า
10 แอมแปร์ 
(พร้อมสายดนิ)

พื �นทางนํ �าออก
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ภำพแสดงผลิตภณัฑ์

รำยละเอียดผลิตภณัฑ์
ปริมาตรน�า้ในการช�าระล้าง 3 ลติร/ 4.8 ลติร

ระยะหา่งจากผนงัต�่าสดุ 305 มม

คา่แรงดนัต�่าสดุ (คา่แนะน�า) 1 บาร์ (0.1 เมกะปาสคาล) (แรงดนัไดนามิก)

คา่แรงดนัสงูสดุ 7.4 บาร์ (0.74 เมกะปาสคาล) (แรงดนัคงท่ี)

ก�าลงัไฟฟ้า 220~240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์, 1000 วตัต์

ความยาวสายไฟ ประมาณ 1.3 ม.

ขนาดผลติภณัฑ์ 670 x 438 x 533 มม.

น�า้หนกัผลติภณัฑ์ ประมาณ 46 กก.

สภาพการท�างาน 1-40 องศาเซลเซียส

ข้อสังเกต กรุณาดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิของท่ีนัง่โถสขุภณัฑ์จาก “คูมื่อการดแูลรักษาผลติภณัฑ์”

แผน่กนักระแทก 4 ชิ �น

ที�รองนั�ง (ป้องกนัเชื �อโรค)

ฝารองนั�ง
(ป้องกนัเชื �อโรค)

ก้านฉีดชําระ

บริเวณตรวจจบัเซน็เซอร์ที�รองนั�ง
กดเพื�อใชง้านโหมดชําระส่วนหลงั กดอีกครั�งเพื�อปิด

พื �นที�การตรวจจบัแสง

กดเพื�อใชง้านโหมดเป่าแหง้ กดอีกครั�งเพื�อปิด

กดเพื�อปิดการทํางานของผลิตภณัฑ์ (เสียงยาว)

กดเพื�อปิดแสงไฟกลางคืน (เสียงยาว) กดอีกครั�งเพื�อเปิดไฟ 
(เสียงสั�น)

กดเพื�อใชง้านโหมดชําระส่วนหนา้ กดอีกครั�งเพื�อปิด

กดเพื�อใชง้านโหมดชําระลา้ง
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กำรเตรียมก่อนกำรตดิตัง้

ก.  จบัขอบโถสุขภณัฑ์วเิทรียสเพื่อน�ำผลิตภณัฑ์ออกจำกบรรจุภณัฑ์

ข.  น�ำโถสุขภณัฑ์ออกจำกบรรจุภณัฑ์มำวำงบนฐำนรองขนำด 800 x 800 มม. 

โถสขุภณัฑ์

ค�ำเตือน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ช�ำรุด  กรุณาอย่ายกผลิตภณัฑ์โดยการจบัท่ีรองนัง่ของ 
โถสขุภณัฑ์ เน่ืองจากผลติภณัฑ์มีน�า้หนกัมาก 
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กำรตดิตัง้

ก.  กำรน�ำโถสุขภณัฑ์เดมิออก

ปิดวาล์วน�า้และกดชกัโครกช�าระโถสขุภณัฑ์ ใช้ฟองน�า้ซบัน�า้ท่ีค้างอยูใ่นถงัพกัน�า้ ถอดวาล์วปิดน�า้ (ถ้ามี) จากนัน้จงึถอดถงัพกัน�า้และ
โถสขุภณัฑ์เดมิออกใช้เกรียงถอดประเก็นเก่าออกจากหน้าแปลนทอ่น�า้ทิง้บนพืน้ ถอดพกุเก่าทิง้ไป 

ข้อพงึระวัง หากยงัไมต่ิดตัง้สขุภณัฑ์ใหมท่นัที ควรใช้ผ้าอดุหน้าแปลนของทอ่น�า้ทิง้เพ่ือป้องกนักลิน่

ข.  ระยะกำรตดิตัง้

หน้าแปลน

อันตรำย  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ถอดปลัก๊ไฟทกุครัง้ก่อนการตดิตัง้หรือการซอ่มบ�ารุง

ข้อสังเกต  ผลติภณัฑ์นีอ้อกแบบมาเพ่ือใช้งานกบัระบบน�า้และแหลง่จา่ยไฟฟ้าแบบตดิผนงั

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร โปรดตดิตัง้สายดนิโดยใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB

ข้อสังเกต  ระวงัไมใ่ห้อปุกรณ์ไฟฟ้าอยูใ่กล้อา่งอาบน�า้และฝักบวั (เชน่ รีโมทคอนโทรล, เต้าเสียบปลัก๊ไฟ เป็นต้น)
การตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB และเต้าเสียบปลัก๊ไฟแบบกนัน�า้จ�าเป็นในการเช่ือมตอ่กบั
แหลง่จา่ยไฟแบบตดิผนงั

250 ± 10

250 ± 10

200 ± 5
85 ± 5

150 ± 10

305

หนว่ย มม.
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ค. 1. ท�าเคร่ืองหมายจดุกึง่กลางจากรูทอ่น�า้ทิง้ และขีดเส้นตดัผา่นจดุเพ่ือเป็นเส้นกึง่กลางวงกลม

 2. ลากเส้นกึง่กลางรูทอ่น�า้ทิง้ให้เกินขนาดของโถสขุภณัฑ์ เพ่ือเป็นเส้นก�าหนดด้านหน้า, ด้านหลงั, ด้านซ้าย และด้านขวา

 3. ตรวจสอบต�าแหนง่ของโถสขุภณัฑ์ให้ตรงกบัรูทอ่น�า้ทิง้ ท�าเคร่ืองหมายทางด้านซ้ายและขวาของโถสขุภณัฑ์ให้ตรงกบั
  เส้นกึง่กลางรูทอ่น�า้ทิง้ท่ีก�าหนด

ง.  ใช้สว่ำนเจำะรูตำมรอยด้ำนข้ำงทัง้สองด้ำน เพื่อใส่พุก

จ.  กำรตดิตัง้เข้ำกับระบบไฟฟ้ำและระบบน�ำ้ประปำ

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ถอดปลัก๊ไฟทกุครัง้ก่อนการติดตัง้หรือการซอ่มบ�ารุง

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ในการเช่ือมตอ่ปลัก๊ติดผนงัต้องตดิตัง้สายดนิโดยใช้อปุกรณ์
ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ห้ามถอดหรือดดัแปลงเต้าเสียบปลัก๊ไฟสายดนิ

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร โปรดตดิตัง้สายดนิโดยใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร  
GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขนาด 220~240 โวลต์, 10 แอมแปร์, 50/60 เฮิรตซ์ ในการตดิตัง้สายไฟผา่นแหลง่จา่ยไฟภาคพืน้

ข้อสังเกต ผลติภณัฑ์นีอ้อกแบบมาเพ่ือใช้งานกบัระบบไฟฟ้าแบบตดิผนงั ในภาพการตดิตัง้ข้างต้น แสดงข้อมลูระยะการตดิตัง้เพ่ือ
เป็นค�าแนะน�าในการตดิตัง้ โปรดตดิตัง้วงจรไฟฟ้าตามข้อมลูระยะการติดตัง้ 

กำรตดิตัง้ (ต่อ)

 
ทําเครื�องหมาย ทําเครื�องหมายที�รู

(ทั �งสองข้าง)

305 มม.

3/8

โบลท์

(10 มม.)
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ฉ.  กำรตดิตัง้หน้ำแปลนท่อน�ำ้ทิง้เคลือบซลิิโคนที่ด้ำนหลังของหน้ำแปลนท่อน�ำ้ทิง้จดัวำงหน้ำแปลนท่อน�ำ้ทิง้ให้
ตรงกับรูท่อน�ำ้ทิง้ แล้วกดลงให้เสมอกับพืน้

ซลิโิคน

ช.  กำรถอดฝำครอบด้ำนข้ำง

ขนัท่ีครอบนอตท่ีเช่ือมตอ่กบัข้อตอ่สามทางออก

ซ.  กำรวำงขีผึ้ง้กันกลิ่น

วางขีผ้ึง้กนักลิน่ลงบนชอ่งระบายน�า้ทิง้

แผงปิดด้านข้าง

ฝาปิด

กำรตดิตัง้ (ต่อ)
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ฌ.  กำรตดิตัง้โถสุขภณัฑ์วเิทรียส

ขนัท่ีครอบนอตท่ีเช่ือมตอ่กบัข้อตอ่สามทางออก

ญ.  กำรตดิตัง้ข้อต่อสำมทำง

ข้อส�ำคัญ!

1. ระยะคา่โดยประมาณเพ่ือการเปรียบเทียบเทา่นัน้
2. ตดิตัง้ฝาครอบวาล์ว

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจบ็ โถสขุภณัฑ์วิเทรียสหนกั 35 กก. ต้องใช้เทคนิคการยกท่ีเหมาะสมในการ
เคลื่อนย้ายสขุภณัฑ์

ค�ำเตอืน  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจบ็หรือผลิตภณัฑ์ช�ำรุด การตดิตัง้ท่ีแนน่เกินไปอาจเป็นสาเหตใุห้ผลติภณัฑ์
เกิดการแตกร่ัวหรือบิน่เสียหาย

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์ช�ำรุด หากโถสขุภณัฑ์ไมอ่ยูใ่นต�าแหนง่ท่ีเหมาะสม โปรดเคลื่อนย้าย
โถสขุภณัฑ์อยา่งระมดัระวงั อยา่กระแทกโถสขุภณัฑ์วิเทรียส เพราะการกระแทกอาจท�าให้ผลติภณัฑ์บิน่หรือแตก

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด ห้ามเคลื่อนย้ายโถสขุภณัฑ์หากติดตัง้ข้อต่อน�า้ทิง้บนทางน�า้ทิง้
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือไมใ่ห้ขีผ้ึง้กนักลิน่เสียหาย หากจ�าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้เปลี่ยนขีผ้ึง้กนักลิน่ด้วย

ยกแผงปิดด้านข้างอยา่งระมดัระวงั

ตรวจสอบวา่ข้อตอ่น�า้ทิง้วางบนประเก็นทอ่น�า้ทิง้สนิทดี หากข้อตอ่น�า้ทิง้ตัง้ไมต่รงจะท�าให้โถสขุภณัฑ์ไมเ่สมอกบัพืน้

ตัง้โถสขุภณัฑ์โดยอาศยัเคร่ืองหมายท่ีก�าหนดจากระยะกึง่กลางของรูทอ่น�า้ทิง้บนด้านข้างของผลติภณัฑ์ โดยให้ข้อตอ่น�า้ทิง้ตัง้ตรงกบั
ชอ่งระบายน�า้ทิง้ ใช้นอตและแหวนรองยดึกบัตวัพกุในการยดึโถสขุภณัฑ์

กำรตดิตัง้ (ต่อ)

Nut

หมนุตามเข็มนาฬิกาเพื�อปิด 
หมนุทวนเข็มนาฬิกาเพื�อเปิด

มือจบัข้อตอ่สามทาง

ข้อตอ่สามทาง

ฝาครอบวาล์ว
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ฎ.  เช่ือมต่อทำงน�ำ้

ข้อส�ำคัญ: ใช้สายน�า้ดีในการตดิตัง้

1. เช่ือมตอ่กบัทอ่น�า้เข้า

2. เปิดวาล์วเปิด-ปิดน�า้

ข้อสังเกต: อยา่น�าสายน�า้ดีเก่ากลบัมาใช้ใหม่

ฏ.  ทดสอบปุ่มช�ำระล้ำงแบบแมนนวล กดปุ่มด้ำนซ้ำยประมำณ 2 วนิำท ีจำกนัน้กดปุ่มด้ำนขวำประมำณ 3 วนิำท ี 
    แล้วจงึกดปุ่มซ้ำยอีกครัง้ประมำณ 6 วนิำท ีจงึเสร็จสิน้กระบวนกำรช�ำระล้ำง

กำรตดิตัง้ (ต่อ)

ปุ่ มด้านซ้าย

ปุ่ มด้านขวา
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กำรตดิตัง้แท่นวำงรีโมทคอนโทรล

ฐ.  ยำแนวซลิิโคนตำมฐำนโถสุขภณัฑ์ (ยกเว้นบริเวณฝำครอบด้ำนข้ำง) ประกอบฝำครอบด้ำนข้ำงโถสุขภณัฑ์จงึ 
    เสร็จสิน้กำรตดิตัง้

ข้อสังเกต: เลือกวิธียดึแทน่วางรีโมทคอนโทรลให้เหมาะกบัพืน้ผิวผนงัท่ีจะท�าการติดตัง้ (เชน่ บอร์ดไม้ แผน่ไม้อดัเป็นต้น)

ข้อสังเกต: บริเวณท่ีท�าการติดตัง้แทน่วางรีโมทคอนโทรลต้องเป็นบริเวณท่ีน�า้กระเซน็ไมถ่งึ เลือกจดุติดตัง้รีโมทคอนโทรลให้สะดวก
กบัการใช้งานเม่ือนัง่บนโถสขุภณัฑ์ ใช้สวา่นเจาะรูบนผนงัสองรูโดยใช้ดอกสวา่นขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 6 มม. เจาะให้มีความลกึ
มากกวา่ 45 มม. ตามระยะหา่ง  รูสกรูของท่ียดึแทน่วางรีโมทคอนโทรล เพ่ือใสพ่กุ

ใช้แผน่พลาสตกิท่ีมีกาวสองหน้าติดแทนท่ียดึโลหะ

ลอกเทปกาวสองหน้าท่ีแผน่พลาสตกิด้านหลงัแทน่วางรีโมทคอนโทรลออก น�าไปแปะบนผนงัในต�าแหนง่ท่ีต้องการวางรีโมทคอนโทรล
ไว้บนแทน่วาง

วิธีท่ีสอง ใช้นอตสี่ตวัยดึแผน่ลอ็คโลหะเข้ากบัด้านหลงัแทน่วางรีโมทคอนโทรล เสียบแทน่วางรีโมทคอนโทรลเข้ากบัท่ียดึบนผนงั

กำรตดิตัง้ (ต่อ)

เว้นที�สําหรับ
ยาแนวซลิโิคน
ทั �งสองด้าน

ยาซลิโิคน

ฝาครอบ (สองข้าง)

ขั �นตอนการตดิตั �ง

พกุ
สกรู

สกรู

แผน่ลอ็ค

การตดิตั �งในที�สาธารณะ ป้องกันการขโมย

นําตวัอดุยางออก

นําตวัอดุยางออก

รีโมทคอนโทรล

ประเก็นยาง

แทน่วางรีโมทคอนโทรลชดุยดึโลหะ
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กำรเตรียมก่อนกำรใช้งำนครัง้แรก

ตรวจสอบแบตเตอร่ีในรีโมทคอนโทรล

ตรวจสอบวา่ไมมี่วตัถกีุดขวางหน้าผลติภณัฑ์

รอให้ผลติภณัฑ์ท�าการประมวลผลเสร็จสิน้ ในระหวา่งนัน้จะได้ยินเสียงมอเตอร์ท�างาน เม่ือเสร็จสิน้การประมวลผลแสงไฟกลางคืนจะ
กะพริบ

ผลิตภณัฑ์จะอยู่ในกำรตัง้ค่ำจำกโรงงำน เม่ือมีกำรเร่ิมใช้ครัง้แรก

การช�าระล้างสว่นหน้า:   การช�าระล้างสว่นหลงั   อณุหภมิูท่ีรองนัง่: ปานกลาง

¨ ระดบัอณุหภมิูน�า้: ปานกลาง  ¨ ระดบัอณุหภมิูน�า้: ปานกลาง  อณุหภมิูลมเป่าแห้ง: ปานกลาง

¨ แรงดนั: ปานกลาง   ¨ แรงดนั: ปานกลาง   แสงไฟกลางคืน: เปิด

¨ ต�าแหนง่: ระดบั 3   ¨ ต�าแหนง่: ระดบั 3   โหมดประหยดัพลงังาน: 6 ชัว่โมง

ฟังก์ชัน่เปิด-ปิดฝารองนัง่และท่ีรองนัง่โถสขุภณัฑ์อตัโนมตั:ิ เปิด

ฟังก์ชัน่การช�าระล้างอตัโนมตัิ: เปิด
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การแก้ปัญหาเบือ้งต้นนีเ้ป็นเพียงค�าแนะน�าทัว่ไป หากเกิดปัญหาเก่ียวกบักระแสไฟฟ้า ผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้าหรือตวัแทนท่ีเก่ียวข้อง
ของบริษัทโคห์เลอร์ยินดีให้ค�าปรึกษาและบริการ หากลกูค้าต้องการข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการรับบริการและการรับประกนั กรุณา
ตดิตอ่ขอรับข้อมลูได้ท่ี ลกูค้าสมัพนัธ์ 0 2204 6222

อำกำร สำเหตุที่เป็นไปได้ กำรแก้ปัญหำ

1. สขุภณัฑ์ไมท่�างาน ก. กระแสไฟฟ้าขดัข้อง

ข. ไมไ่ด้เสยีบปลัก๊หรือเต้าเสยีบไมเ่ช่ือมตอ่กระแส 
ไฟฟ้า

ค. ไม่ได้ตัง้ค่าปุ่ มป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจรท่ี
ปลัก๊ไฟ

ง. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดพกัการท�างาน

ก. รอให้ไฟฟ้ากลบัมาใช้ได้

ข. เสียบปลัก๊หรือแกะเต้าเสียบออก

ค. กดปุ่ มตัง้ค่าท่ีปลั๊กป้องกันกระแสไฟฟ้าลัด 
วงจร

ง. กดปุ่ มเปิด-ปิดท่ีด้านข้างผลติภณัฑ์เพ่ือกระตุ้น 
ให้สขุภณัฑ์เร่ิมท�างาน

2. สขุภณัฑ์ไมช่�าระล้าง ก. ระบบน�า้ขดัข้อง

ข. ไมไ่ด้เปิดข้อตอ่สามทางของทางน�า้เข้า

ค. กระแสไฟฟ้าขดัข้อง

ง. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดพกัการท�างาน

จ. โหมดช�าระล้างอยูใ่นระหวา่งการท�างาน

ฉ. การช�าระล้างอัตโนมัติอยู่ในโหมดปิดการ 
ใช้งาน

ก. รอให้ระบบน�า้กลบัมาใช้ได้

ข. เปิดข้อตอ่สามทางของทางน�า้เข้า

ค. รอให้ไฟฟ้ากลบัมาใช้ได้ หรือใช้โหมด “การ
ช�าระล้างแบบแมนนวล” หรือใช้อา่งน�า้ราด

ง. กดปุ่ มเปิด-ปิดท่ีด้านข้างสขุภณัฑ์เพ่ือกระตุ้น 
ให้สขุภณัฑ์เร่ิมท�างาน

จ. เร่ิมการช�าระล้างหลงัจากโหมดช�าระล้างท�างาน 
แล้วเสร็จ

ฉ. อ้างอิง“คูมื่อแนะน�าการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล”

3. สขุภณัฑ์ไมส่ะอาด 
หลงัการช�าระล้าง

ก. ตวักรองอดุตนั

ข. แรงดนัน�า้ไมเ่พียงพอ

ก. ดอู้างอิง “การท�าความสะอาดตวักรอง”

ข. ตรวจสอบวา่เปิดวาล์วข้อตอ่สามทางอยู ่หาก
ยงัไมไ่ด้เปิดให้เปิดวาล์วก่อน

ค. ตรวจสอบการหกังอของสายน�า้ดี ปรับสายน�า้
ดีให้น�า้ไหลสะดวก

4. โหมดช�าระล้างท�างาน
ไมป่กติ

ก. ระบบน�า้ขดัข้อง

ข. ข้อต่อสามทางจ่ายน�า้ไม่ได้เปิดเต็มท่ีหรือ 
ปิดอยู่

ค. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดพกัการท�างาน

ง. ยงัไม่ได้นัง่บนท่ีรองนัง่หรือท่ีรองนัง่ไม่สามารถ
ตรวจจบัทา่นัง่

จ. ตวักรองอดุตนั

ฉ. แรงดนัน�า้ไมเ่พียงพอ

ช. โถสขุภณัฑ์อยูใ่นระหวา่งการช�าระล้าง

ก. รอให้ระบบน�า้กลบัมาใช้ได้

ข. เปิดข้อตอ่สามทางให้สดุ

ค. กดปุ่ มเปิด-ปิดท่ีด้านข้างสขุภณัฑ์เพ่ือกระตุ้น
ให้ผลติภณัฑ์เร่ิมท�างาน

ง. เปลีย่นทา่ทางการนัง่หรือนัง่บนท่ีรองนัง่อีกครัง้

จ. อ้างอิง “การท�าความสะอาดตวักรอง”

ฉ. ตรวจสอบการหกังอของสายน�า้ดี ปรับสายน�า้
ดีให้น�า้ไหลสะดวก

ช. กดช�าระล้างอีกครัง้หลงัจบการช�าระล้างครัง้ก่อน

5. โหมดการช�าระล้าง
หยดุท�างานระหวา่ง
ปฏิบตักิาร

ก. โหมดการช�าระล้างหยดุท�างานอตัโนมตัิหลงั
ท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา 5 นาที

ข. ท่ีรองนัง่ไมส่ามารถตรวจจบัร่างกายมนษุย์

ก. กดปุ่ มช�าระล้างอีกครัง้ หากจ�าเป็น

ข. เปลี่ยนทา่นัง่ หรือนัง่บนท่ีรองนัง่อีกครัง้

6. โหมดช�าระล้างท�างาน
แม้ไมมี่ผู้ใช้

ก. มีวัตถุแปลกปลอมบนท่ีรองนั่งหรือท่ีรองนั่ง
เปียก

ก. น�าวตัถุแปลกปลอมออกหรือเช็ดท่ีรองนั่งให้
แห้ง

กำรแก้ปัญหำเบือ้งต้น 
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อำกำร สำเหตุที่เป็นไปได้ กำรแก้ปัญหำ

7. พดัลมเป่าแห้งหยดุ
การท�างานระหวา่ง
ปฏิบตักิาร

ก. พดัลมเป่าแห้งหยุดท�างานอตัโนมตัิหลงัจาก
ท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา 4 นาที

ข. ท่ีรองนัง่ไมส่ามารถตรวจจบัร่างกายมนษุย์

ก. กดปุ่ มเป่าแห้งอีกครัง้ หากจ�าเป็น

ข. เปลี่ยนท่าทางการนั่งหรือนั่งบนท่ีรองนั่งอีก
ครัง้

8. พดัลมดบักลิน่ 
ไมท่�างาน

ก. ท่ีรองนัง่ไมส่ามารถตรวจจบัร่างกายมนษุย์ได้

ข. ในระหว่างการท�างานอาจไปกดปุ่ มหยุดการ
ท�างานโดยไมต่ัง้ใจ

ค. ฟังก์ชัน่การดบักลิน่อตัโนมตัไิมไ่ด้เปิดท�างาน

ก. เปลีย่นทา่ทางการนัง่หรือนัง่บนท่ีรองนัง่อีกครัง้

ข. ลกุจากท่ีรองนัง่ประมาณ 2 วินาที แล้วนัง่ลง
อีกครัง้ หากจ�าเป็น

ค. อ้างอิง “คูมื่อการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล”

9. ฝารองนัง่เปิด-ปิด 
ไมส่นิท

ก. มีวตัถแุปลกปลอมบนท่ีรองนัง่หรือท่ีรองนัง่เปียก

ข. ผู้ ใช้ขดัขวางการท�างานเปิด-ปิดของฝารองนัง่
ก่อนหน้านี ้

ก. น�าวตัถแุปลกปลอมออกหรือเช็ดท่ีรองนัง่ให้แห้ง

ข. ใช้รีโมทคอนโทรลสั่งการเปิด-ปิดฝารองนั่ง 
หรือเปิด-ปิดด้วยมือจนกว่าระบบจะท�างาน
ปกตโิดยไมปิ่ดสวิตช์ของฝารองนัง่

10. ฝารองนั่งไม่สามารถ
เปิด-ปิดอตัโนมตัิ

ก. ผู้ ใช้ไมน่ัง่บนท่ีรองนัง่หรือไมอ่ยูใ่นระยะตรวจจบั

ข. ฟังก์ชัน่ของ “การเปิด-ปิดฝารองนัง่อตัโนมตั”ิ 
ไมไ่ด้เปิดใช้งาน

ค. โถสขุภณัฑ์อยูใ่นระหวา่งการช�าระล้าง

ก. โปรดนัง่บนท่ีรองนัง่หรือเข้าใกล้ระยะตรวจจบั

ข. อ้างอิง “คูมื่อการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล”

ค. รอให้การช�าระล้างเสร็จสิน้

11. แสงไฟกลางคืน 
ไมท่�างาน

ก. ฟังก์ชัน่แสงไฟกลางคืนปิดอยู่

ข. แสงไฟภายในห้องสวา่งเกินไป

ก. ดหูวัข้อของแสงไฟกลางคืน “ฟังก์ชัน่คีย์บอร์ด
เสริม” เพ่ือกระตุ้นการท�างานแสงไฟกลางคืน

ข. ไมไ่ด้เปิดฟังก์ชัน่แสงไฟกลางคืน

12. ระบบฆา่เชือ้ด้วยแสง 
UV ไมท่�างาน

ก. ท่ีรองนัง่ตรวจจบัร่างกายมนษุย์ได้

ข. มีวตัถแุปลกปลอมคลมุท่ีรองนัง่หรือท่ีรองนัง่
เปียก

ก. โปรดกดค�าสัง่การท�างานระบบฆา่เชือ้ด้วยแสง 
ยวีูอีกครัง้หลงัลกุขึน้จากโถสขุภณัฑ์

ข. น�าวตัถแุปลกปลอมออกหรือเช็ดท่ีรองนัง่ให้แห้ง

13. หน้าจอรีโมทคอนโทรล
ไมแ่สดงภาพ

ก. แบตเตอร่ีหมด

ข. ใสข่ัว้แบตเตอร่ีสลบัด้าน

ค. รีโมทคอนโทรลอยูใ่นโหมดปิดหน้าจอ
รีโมทคอนโทรล

ก. เปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม่

ข. สลบัขัว้แบตเตอร่ีให้ถกูต้อง

ค. สมัผสัหน้าจอรีโมทคอนโทรล นัง่บนโถสขุภณัฑ์
หรืออยู่ในระยะใกล้กับโถสุขภัณฑ์ แล้วกด 
ค�าสัง่กระตุ้นให้รีโมทคอนโทรลท�างาน

14. การควบคมุโถสขุภณัฑ์
จากรีโมทคอนโทรล
ขดัข้อง

ก. แบตเตอร่ีออ่น

ข. รีโมทคอนโทรลอยูห่า่งจากโถสขุภณัฑ์เกินไป

ค. โถสขุภณัฑ์ยงัไมไ่ด้เปิดท�างาน

ง. โถสขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดพกัการท�างาน

จ. โถสขุภณัฑ์ไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัรีโมทคอนโทรล

ก. เปลี่ยนแบตเตอร่ี ดเูพ่ิมเติมจากหวัข้อ “การใช้
และการเปลี่ยนแบตเตอร่ีส�าหรับรีโมทคอนโทรล”

ข. ดหูวัข้อ “การสื่อสารระหว่างรีโมทคอนโทรล 
กบัสขุภณัฑ์” และขยบัเข้าไปใกล้โถสขุภณัฑ์

ค. กดเปิดการท�างานท่ีโถสขุภณัฑ์

ง. กดปุ่ มเปิด-ปิดท่ีด้านข้างสขุภณัฑ์เพ่ือกระตุ้น
ให้ผลติภณัฑ์เร่ิมท�างาน

จ. ดหูวัข้อ “การสื่อสารระหว่างรีโมทคอนโทรล
กับสุขภัณฑ์” และเช่ือมต่อโถสุขภัณฑ์เข้า
กบัรีโมทคอนโทรล

กำรแก้ปัญหำเบือ้งต้น (ต่อ)
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