
TOILET SEAT WITH BIDET
FUNCTIONALITY

K-4736X

C3-225

Specified Model

Product Specification:
The toilet seat with bidet functionality shall fit most elongated toilets. Toilet seat shall have continuously heated water with  
adjustable temperature settings. Toilet will have 2 positionable spray wands with adjustable water pressure, osillate and pulsate 
functions. This toilet seat shall be of energy saving design and include heated seat, water temperature, and air speed controls. 
Toilet seat will have automatic flush, dedorization and night light functions. The remote control shall be programmable and 
capable of storing 2 sets of custom user settings. Toilet seat shall be constructed of anti-microbial materials and incorporate a 
quick-release design for ease of cleaning. Toilet seat shall include a color-matched remote, power cord and water supply hoses.  
Toilet shall be Kohler Model K-4736X-____.

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• EN60335-2-84:2003
• EN60335-1:2002, +A11:2004 , +A1:2004 ,
 +A12:2006, +A2:2006
• EN50366:2003, -2-84:2003

Colors/Finishes
• 0: White

Features
• Elongated closed front seat fits most elongated toilets
• Continuously heated water with adjustable 
 temperature settings
• 2 positionable spray wands with adjustable water 
 pressure, osillate, and pulsate functions
• Heated seat with adjustable temperature settings
• Air blower function allowing selection of air speed and  
 temperature
• Automatic ush functional of toilet bowl
• Automatic deodorization function
• Remote control with 2 programmable user presets to  
 store preferred settings
• Energy save function
• Anti-microbial materials used in seat and nozzles
• Quick-release design for ease of cleaning
• Includes color-matched remote, power cord, and 
 water supply hoses
• 514 x 370 x 158 mm
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Model Description Color/Finished

K-4736X C3-225 Toilet seat with bidet functionality 0: White                
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Product Diagram

Technical Information Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.

Fixture:

Water supply pressure 0.70 -7.40 Bar (0.07-0.74 MPa)

Electrical rating 220-240 VAC, 50/60 Hz 1800 W

Power cord length 1.5 m

Supply hose length 19" (48.3 cm)

152 mm Min

51 mm

813 mm R.

176

21.5

67.5

123

92

106

Auto-flush

Remote

45

414

158

290

514

370 206

The receptacle should be located at least 152 
mm above the oor line, and within a 813 mm 
radius measured 51 mm to the right of the toilet 
ledge, as shown.

ELECTRICAL SERVICE DETAIL

Required Electrical Service

Receptacle 220~240 V, 16 A minimum, 50/60 Hz

Dedicated circuit required, protected with Class A
Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage 
Circuit Breaker (ELCB):

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.



ฝารองนั่งอเนกประสงค์

K-4736X

C3-225

รุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
ฝารองนัง่พร้อมอปุกรณ์ช�าระส�าหรับสขุภณัฑ์แบบหน้ายาว ฝารองนัง่มีระบบท�าน�า้อุน่อยา่งตอ่เน่ืองพร้อมระบบปรับอณุหภมิู มีก้านฉีดช�าระปรับ
ระยะได้ 2 ต�าแหนง่พร้อมสามารถปรับความแรงของน�า้, ระบบก้านฉีดช�าระด้านหน้า และระบบก้านฉีดช�าระด้านหลงั สขุภณัฑ์มีระบบประหยดั
พลงังานและระบบท�าความอุ่นบนท่ีรองนัง่, ปรับอณุหภมิูน�า้ และปรับความแรงลม ฝารองนัง่มีระบบช�าระล้างอตัโนมตัิ, ระบบดบักลิ่น และ
ระบบไฟกลางคืน รีโมทคอนโทรลพร้อมโปรแกรมตัง้คา่ผู้ใช้งานส�าหรับ 2 คน ฝารองนัง่ท�าจากวสัดปุ้องกนัแบคทีเรียรวมทัง้ยงัสามารถถอด
ออกงา่ยเพ่ือความสะดวกในการท�าความสะอาด ฝารองนัง่พร้อมรีโมทคอนโทรล, สายไฟฟ้า และสายน�า้ดี สขุภณัฑ์รุ่นนีคื้อ สขุภณัฑ์์โคห์เลอร์
รุ่น K-4736X-_____.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• EN60335-2-84:2003
• EN60335-1:2002, +A11:2004 , +A1:2004 ,
 +A12:2006, +A2:2006
• EN50366:2003, -2-84:2003

สี/วัสดุเคลือบผิว
• 0: สีขาว

คุณลักษณะ
• ฝารองนั่งปิดคลุมสำาหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
• ระบบทำานำ้าอุ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบบปรับอุณหภูมิ
• มีก้านฉีดชำาระปรับระยะได้ 2 ก้าน พร้อมสามารถปรับความแรงของนำ้า,  
 ระบบก้านฉีดชำาระด้านหน้า และระบบก้านฉีดชำาระด้านหลัง
• ระบบทำาความอุ่นและปรับอุณหภูมิบนที่รองนั่ง
• ระบบเป่าแห้งสามารถปรับความแรงและอุณหภูมิลม
• ระบบชำาระล้างสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
• ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ
• ระบบไฟกลางคืนสำาหรับส่องสว่างภายในโถสุขภัณฑ ์

• รีโมทคอนโทรลพร้อมโปรแกรมตั้งค่าผู้ใช้งานสำาหรับ 2 คน
• ระบบประหยัดพลังงาน
• ฝารองนั่งและหัวฉีดชำาระทำาจากวัสดุป้องกันแบคทีเรีย
• ฝารองนั่งแบบถอดออกง่ายเพื่อความสะดวกในการทำาความสะอาด
• พร้อมรีโมทคอนโทรล, สายไฟฟ้า และสายนำ้าดี
• 514 x 370 x 158 มม

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-4736X ฝารองนัง่อเนกประสงค์ รุ่น C3-225 0: สีขาว               
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C3-225

สขุภณัฑ์

แรงดนัน�า้ 0.7 -7.40 บาร์ 
(0.07-0.74 เมกะปาสคาล)

ก�าลงัไฟฟ้า 220-240 โวลต์, 50/60 
เฮิรตซ์ 1800 วตัต์

ความยาวสายไฟ ประมาณ 1.5 เมตร

ความยาวสายน�า้ดี 19"(48.3 เซนติเมตร)

ข้อสังเกตส�าหรับการติดตั้ง
ตดิตัง้สขุภณัฑ์โดยใช้คูมื่อข้อแนะน�าการตดิตัง้

ข้อมูลเฉพาะ

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
ฝารองนัง่พร้อมอปุกรณ์ช�าระ รุ่น C3-225
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ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
 หน่วย: มม.

51 มม.

ระยะต่ำสุด 152 มม.

รัศมี 813 มม.

อุปกรณควบคุมการชำระ

รีโมทคอนโทรล

176

21.5

67.5

123

92

106

45

414

158

290

514

370 206

ควรติดตัง้เต้าเสียบให้สูงห่างจากพืน้ประมาณ 152 
มม. และควรให้อยูใ่นรัศมี 813 มม. ให้ตดิตัง้สขุภณัฑ์
หา่งจากเต้าเสียบประมาณ 51 มม.

ระยะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่จ�าเป็น
ตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจรแบบ GFCI (Ground-Fault 
Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)

ขนาด 220~240 โวลต์, อยา่งน้อย 16 แอมแปร์, 50/60 เฮิรตซ์

หมายเหต:ุ ระยะแนะน�าการติดตัง้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพืน้ท่ีตดิตัง้


