TOILET SEAT
K-4195, K-4636, K-4639,
K-4713, K-4732
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Install the Toilet Seat


Remove the existing toilet seat and mounting hardware.



If necessary, clean the toilet surface.



Use a finger to lift each hinge cover.



Align the two bolts with the toilet seat mounting holes.



Thread a nut onto each of the bolts as shown.



Verify that the seat is properly positioned.



Using a flat-blade screwdriver and an adjustable wrench, tighten the nuts.
Do not overtighten.



Close the hinge covers.
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Operating the Toilet Seat
Your Kohler toilet seat is designed to close slowly when the seat is dropped.
Always close the seat cover after use to extend the life time of the seat.
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.

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.
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คู่มือการติดตั้ง

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์

K-4195, K-4636, K-4639, K-4713, K-4732

วิธกี ารติดตัง้ ฝารองนัง่ สุขภัณฑ์









ถอดฝารองนั่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ยึดชุดเก่าออกจากสุขภัณฑ์
หากมีรอยคราบสกปรก ให้เช็ดทำ�ความสะอาดให้เรียบร้อย
ใช้นิ้วยกฝาครอบหูยึดขึ้น
สวมโบลท์เข้าในรูของหูยึด โดยให้ตรงกับรูยึดที่โถสุขภัณฑ์
หมุนนอตเข้ากับโบลท์จากด้านล่าง ดังภาพ
จัดตำ�แหน่งฝารองนั่งสุขภัณฑ์ให้เหมาะสม
ใช้ไขควงปากแบนและประแจเลื่อนขันนอตให้แน่นพอดี อย่าขันแน่นจนเกินไป
ปิดฝาครอบหูยึดลง
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วิธกี ารใช้ฝารองนัง่ สุขภัณฑ์
ฝารองนั่งสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ ได้รับการออกแบบให้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ปิดอย่างนุ่มนวล ปิดฝาทุกครั้ง
หลังการใช้งาน เพื่อคงสมรรถนะและยืดอายุการใช้งานของฝารองนั่ง
นอกจากนี้ ฝารองนั่งสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ ยังผลิตมาจากวัสดุที่สามารถทำ�ความสะอาดได้ง่าย หูยึด
ฝารองนั่งแบบ Quick-release ช่วยให้การถอดฝารองนั่งสุขภัณฑ์ออกได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถ
ทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง
ทีค่ รอบหูยดึ ฝารองนัง่ สามารถเปิดได้โดยใช้นว้ิ มือ ถ้าทีค่ รอบหูยดึ ฝารองนัง่ แน่นเกินไป ให้ดนั ฝารองนัง่
สุขภัณฑ์ไปทางด้านหลัง เพื่อปลดให้ที่ครอบหูยึดฝารองนั่งหลวมขึ้น เมื่อที่ครอบหูยึดฝารองนั่งได้
ถูกยกขึ้นแล้ว ให้ดึงฝารองนั่งสุขภัณฑ์ไปทางด้านหน้า โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำ�แหน่งของอุปกรณ์อื่น ๆ
หลังจากทำ�ความสะอาดเสร็จ ให้ดันฝารองนั่งสุขภัณฑ์กลับเข้าที่เดิมตามตำ�แหน่งของอุปกรณ์อื่น ๆ
และปิดที่ครอบหูยึดฝารองนั่ง

การดูแลรักษาและทำ�ความสะอาด
การถอดฝารองนัง่ สุขภัณฑ์ทงี่ า่ ยขึน้ เพือ่ สามารถทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ได้อย่างทัว่ ถึง โดยกล่าวไว้
ใน “วิธีการใช้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์”
ทำ�ความสะอาดพืน้ ผิวฝารองนัง่ สุขภัณฑ์ดว้ ยนํา้ สบูเ่ จือจาง และล้างด้วยนํา้ อุน่ เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่
ห้ามใช้อปุ กรณ์ท�ำ ความสะอาดทีม่ ผี วิ หยาบ ซึง่ จะทำ�ให้ผวิ เป็นรอยด่างได้ หลีกเลีย่ งการใช้ผงซักฟอก
นํา้ ยาฆ่าเชือ้ โรค หรือนํา้ ยาทำ�ความสะอาดชนิดพ่น หลีกเลีย่ งการสัมผัสโดยตรงกับนํา้ ยาเคมี ทีม่ ฤี ทธิ์
กัดผิวและเครื่องสำ�อางค์บางชนิด เช่น นํ้ายาล้างเล็บ หรือนํ้ายาโกนหนวด เพราะอาจทำ�ให้พื้นผิว
ฝารองนั่งสุขภัณฑ์เสียหายได้
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2204-6222
Call Center : +(66) 2204-6222
Kohler.com

callcenterthailand@kohler.com
4

1035808-X2-B

