ฝารองนั่ง

ข้อแนะนำ�การติดตั้งและการดูแลรักษา
INSTALLATION AND CARE GUIDE

TOILET SEAT
K-4760X, K-17671X, K-17669X
K-17674X, K-17675X, K-17676X
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Install the Toilet Seat












Remove the existing toilet seat and mounting hardware.
Dispose of the old toilet seat and mounting hardware.
If necessary, clean the toilet surface.
Use a finger to lift each hinge cover.
Align the two screws, washers and sleeves with the toilet seat mounting holes.
Thread a nut onto each of the screws as shown.
Verify that the seat is properly positioned.
Using a hand to hold nut and a flat-blade screwdriver tighten the screws.
Do not overtighten.
Close the hinge covers.
Installation checkout.

วิธีการติดตัง้ ฝารองนั่งสุขภัณฑ์





ถอดที่รองนัง่ และอุปกรณ์ยดึ ชุดเก่าออกจากโถสุขภัณฑ์
น�ำที่รองนัง่ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ยดึ ของชุดเก่าออก
หากมีรอยคราบสกปรก ให้ เช็ดท�ำความสะอาดให้ เรี ยบร้ อย
ใช้ นิ ้วยกฝาครอบหูยดึ ขึ ้น
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วิธีการติดตัง้ ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ (ต่ อ)







สวมสกรูเข้ ากับแหวนรองและปลอกยาง โดยให้ ตรงกับรูยดึ ที่โถสุขภัณฑ์ทงสองข้
ั้
าง
ขันนอตเข้ ากับสกรูจากด้ านล่างดังภาพ
จัดต�ำแหน่งที่รองนัง่ สุขภัณฑ์ให้ เหมาะสม
ใช้ มือจับนอตจากด้ านล่างและใช้ ไขควงปากแบนขันสกรูในห้ แน่นพอดี อย่าขันแน่นจนเกินไป
ปิ ดฝาครอบหูยดึ ลง
ทดสอบการเปิ ด-ปิ ด

Operating the Toilet Seat
NOTE: Your Kohler toilet seat is designed to close slowly when the seat is dropped.
(K-17674X, K-17675X, K-17676X)
The toilet seat also has an easy-to-clean, quick-release hinge that allows the toilet
seat to be quickly removed for complete cleaning. (K-4760X,  K-17669X, K-17671X,
K-17674X, K-17675X, K-17676X)
The hinge covers are easily lifted using a fingertip. If room is tight, push the toilet
seat back to ease the hinge cover operation.
Once the hinge covers are lifted, pull the toilet seat forward leaving the mounting
hardware in place.
After cleaning, simply push the toilet seat back into place on the mounting
hardware and close the hinge covers.
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วิธีการใช้ ฝารองนั่งสุขภัณฑ์
ข้ อสังเกต ฝารองนัง่ สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ ได้ รับการออกแบบให้ ที่รองนัง่ และฝารองนัง่ ปิ ดลงอย่างนุ่มนวล
หลังจากการใช้ งาน (K-17674X, K-17675X, K-17676X)
นอกจากนี ้ที่รองนัง่ สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ ยังผลิตมาจากวัสดุที่สามารถท�ำความสะอาดได้ งา่ ย หูยดึ ฝารองนัง่
แบบถอดออกง่าย (Quick-release) ช่วยให้ การถอดที่รองนัง่ สุขภัณฑ์ได้ งา่ ยขึ ้น เพื่อให้ สามารถท�ำความ
สะอาดสุขภัณฑ์ได้ อย่างทัว่ ถึง (K-4760X, K-17669X, K-17671X, K-17674X, K-17675X, K-17676X)
ที่ครอบหูยดึ ฝารองนัง่ สามารถเปิ ดได้ โดยใช้ นิ ้วมือ หากที่ครอบหูยดึ ฝารองนัง่ แน่นเกินไป ให้ ดนั ที่รองนัง่
สุขภัณฑ์ไปทางด้ านหลัง เพื่อปลดให้ ที่ครอบหูยึดฝารองนัง่ หลวมขึ ้น เมื่อที่ครอบหูยึดฝารองนัง่ ได้ ถูก
ยกขึ ้นแล้ ว ให้ ดงึ ที่รองนัง่ สุขภัณฑ์ไปทางด้ านหน้ า โดยไม่ต้องเปลี่ยนต�ำแหน่งของอุปกรณ์อื่นๆ หลังจาก
ท�ำความสะอาดเสร็ จ ให้ ดนั ที่รองนัง่ สุขภัณฑ์กลับเข้ าที่เดิมตามต�ำแหน่งของอุปกรณ์อื่นๆ และปิ ดที่ครอบ
หูยดึ ฝารองนัง่
Care and Cleaning
The toilet seat may be completely removed for a complete cleaning, refer to the
“Operation” section.
Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish
soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft
cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface.
Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid
contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and
aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

การดูแลรั กษาและการท�ำความสะอาด
เพื่อให้ การท�ำความสะอาดได้ อย่างทัว่ ถึง ท่านสามารถถอดฝารองนัง่ ออกจากหูยดึ ฝารองนัง่ ได้ โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน “วิธีการใช้ ฝารองนัง่ สุขภัณฑ์”
ท�ำความสะอาดพื ้นผิวที่รองนัง่ และฝารองนัง่ สุขภัณฑ์ด้วยนํ ้าสบู่เจือจาง และล้ างด้ วยนํ ้าอุนเช็ดให้ แห้ ง
ด้ วยผ้ านุ่ม ห้ ามใช้ อปุ กรณ์ท�ำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึง่ จะท�ำให้ พื ้นผิวเป็ นรอยด่างได้ หลีกเลี่ยงการ
ใช้ ผงซักฟอก, นํ ้ายาฆ่าเชื ้อโรค หรื อนํ ้ายาท�ำความสะอาดชนิดพ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง กับนํ ้ายา
เคมีที่มีฤทธิ์กดั ผิวและเครื่ องส�ำอางค์บางชนิด เช่น นํ ้ายาล้ างเล็บหรื อนํ ้ายาโกนหนวด เพราะอาจท�ำให้
พื ้นผิวที่รองนัง่ และฝารองนัง่ สุขภัณฑ์เสียหายได้
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ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
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