
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.
 Insert nuts into the seat mounting holes on the bowl.
 Align washers into each of the screws into the hinge holes then install seat to 

the bowl with screws.
 Verify that the seat is properly positioned.
 Using screwdriver tighten the screws.
 Close the hinge covers.
 Installation checkout.

Screw

Washer

Expansion Nut

สกรู

แหวนรอง

นอต

 ถอดท่ีรองนัง่และอปุกรณ์ยดึชดุเก่าออกจากโถสขุภณัฑ์

 น�าท่ีรองนัง่สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ยดึของชดุเก่าออก

 หากมีรอยคราบสกปรก ให้เช็ดท�าความสะอาดให้เรียบร้อย

 ใช้นิว้ยกฝาครอบหยูดึขึน้
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ฝารองนั่ง

TOILET SEAT

K-17660X
ข้อแนะนำาการติดตั้งและการดูแลรักษา

INSTALLATION AND CARE GUIDE



Operating the Toilet Seat

NOTE: Your Kohler toilet seat is designed to close slowly when the seat is dropped. 
The toilet seat also has an easy-to-clean, quick-release hinge that allows the toilet 
seat to be quickly removed for complete cleaning. 
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.

 สวมนอตเข้ากบัรูยดึฝารองนัง่บนโถสขุภณัฑ์

 สวมแหวนรองเข้ากบัสกรูทัง้สองข้างเข้ากบัรูหยูดึ จากนัน้ประกอบฝารองนัง่เข้ากบัโถสขุภณัฑ์
ด้วยสกรู 

 จดัต�าแหนง่ท่ีรองนัง่สขุภณัฑ์ให้เหมาะสม 

 ขนัสกรูเข้ากบันอตให้แนน่

 ปิดฝาครอบหยูดึลง
 ทดสอบการเปิด-ปิด

วธีิการตดิตัง้ฝารองน่ังสุขภณัฑ์ (ต่อ) 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.
 Insert nuts into the seat mounting holes on the bowl.
 Align washers into each of the screws into the hinge holes then install seat to 

the bowl with screws.
 Verify that the seat is properly positioned.
 Using screwdriver tighten the screws.
 Close the hinge covers.
 Installation checkout.
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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.

ข้อสังเกต ฝารองนัง่สขุภณัฑ์โคห์เลอร์ได้รับการออกแบบให้ท่ีรองนัง่และฝารองนัง่ปิดลงอย่างนุ่มนวล  
หลงัจากการใช้งาน

นอกจากนีท่ี้รองนัง่สขุภณัฑ์โคห์เลอร์ ยงัผลติมาจากวสัดท่ีุสามารถท�าความสะอาดได้งา่ย หยูดึฝารองนัง่ 
แบบถอดออกงา่ย (Quick-release) ชว่ยให้การถอดท่ีรองนัง่สขุภณัฑ์ได้งา่ยขึน้ เพ่ือให้สามารถท�าความ
สะอาดสขุภณัฑ์ได้อยา่งทัว่ถงึ

ท่ีครอบหยูดึฝารองนัง่สามารถเปิดได้โดยใช้นิว้มือ หากท่ีครอบหยูดึฝารองนัง่แน่นเกินไป ให้ดนัท่ีรองนัง่ 
สขุภณัฑ์ไปทางด้านหลงั เพ่ือปลดให้ท่ีครอบหูยึดฝารองนัง่หลวมขึน้ เม่ือท่ีครอบหูยึดฝารองนัง่ได้ถูก 
ยกขึน้แล้ว ให้ดงึท่ีรองนัง่สขุภณัฑ์ไปทางด้านหน้า โดยไม่ต้องเปลี่ยนต�าแหน่งของอปุกรณ์อ่ืนๆ หลงัจาก 
ท�าความสะอาดเสร็จ ให้ดนัท่ีรองนัง่สขุภณัฑ์กลบัเข้าท่ีเดมิตามต�าแหนง่ของอปุกรณ์อ่ืนๆ และปิดท่ีครอบ
หยูดึฝารองนัง่

เพ่ือให้การท�าความสะอาดได้อย่างทัว่ถึง ท่านสามารถถอดฝารองนัง่ออกจากหยูดึฝารองนัง่ได้ โปรดดู 
รายละเอียดเพ่ิมเตมิใน “วิธีการใช้ฝารองนัง่สขุภณัฑ์”

ท�าความสะอาดพืน้ผิวท่ีรองนัง่และฝารองนัง่สขุภณัฑ์ด้วยน�า้สบู่เจือจาง และล้างด้วยน�า้อนุเช็ดให้แห้ง 
ด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้อปุกรณ์ท�าความสะอาดท่ีมีผิวหยาบ ซึง่จะท�าให้พืน้ผิวเป็นรอยดา่งได้ หลีกเลี่ยงการ 
ใช้ผงซกัฟอก, น�า้ยาฆา่เชือ้โรค หรือน�า้ยาท�าความสะอาดชนิดพน่ หลีกเลี่ยงการสมัผสัโดยตรง กบัน�า้ยา 
เคมีท่ีมีฤทธ์ิกดัผิวและเคร่ืองส�าอางค์บางชนิด เช่น น�า้ยาล้างเล็บหรือน�า้ยาโกนหนวด เพราะอาจท�าให้  

พืน้ผิวท่ีรองนัง่และฝารองนัง่สขุภณัฑ์เสียหายได้

วธีิการใช้ฝารองน่ังสุขภณัฑ์

การดแูลรักษาและการท�าความสะอาด
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ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
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