
CARE AND CLEANING

FOR ALL MATERIAL

Success with cleaners and procedures is dependent  
upon  such factors as the hardness and temperature of  
the water, using exact measurements of ingredients,  
changes in cleaning formulas and the condition of the 
product being cleaned.
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CARE AND CLEANING

TOILET
• Most toilet bowl cleaners are safe to use on vitreous china, follow  
 label directions.
• Soft abrasive cleaners may be used when necessary to clean  
 KOHLER® vitreous china products. Strong abrasive cleaners will  
 scratch and dull the surface.
• Always test your cleaning solution on an inconspicuous area  
 before applying to the entire surface.
•	 Do	not	use	in-tank	toilet	cleaners	as	they	can	damage	the	ush	valve	 
 or other working parts.
• Wipe any splashes of cleaner solutions from plastic or plated  
 surfaces immediately.
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CARE AND CLEANING

TOILET SEAT
Clean the Toilet Seat

• Avoid abrasive cleaners, detergents disinfectants or cleaning  
 products in aerosol cans.
•	 Do	not	allow	abrasive	chemicals	and	cosmetics	(such	as	fingernail	 
 polish and aftershave) to come in contact with the toilet seat, as  
	 they	can	damage	the	finish.
• Wipe surfaces clean with a damp cloth immediately after applying  
 cleaner.

BIDET SEAT
Clean the Nozzle

• Press and hold the BIDET WAND button, clean the bidet wand  
 with a soft mane brush until the bidet wand fully extend.
• After having the bidet wand cleaned, press and hold the BIDET  
 WAND button, the bidet wand will retract. Otherwise, the bidet wand 
 will automatically retract after a while.

Clean or Replacement of the Filter

• Disconnect the power, close the water shut off valve and dismount  
 the inlet hose.
•	 Remove	the	filter	from	water	inlet	of	the	seat	cover	and	clean	the	 
	 filter.
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CARE AND CLEANING

URINAL
Clean the Urinal

• Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe  
 for use on the material.
• Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before  
 applying to the entire surface.
• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material  
 such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately  
 after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands  
 on nearby surfaces.

Clean the Urinal Sensor

• Don’t attack the sensor window.
• Do not spray air-refresher, disinfect, or other deodorizing, cleaning  
 solvent directly into the sensor.
• Wipe sensor window clean with a soft cloth and soft abrasive cleaner.
• Keep wire away from water.

HOME TOILET TOILET SEAT URINAL LAVATORY FURNITURE FAUCET BATH



CARE AND CLEANING

LAVATORY
Vitreous China Lavatory
• Rinse thoroughly and use a soft cloth to wipe the product dry after each use.

• Soft abrasive cleaners may be used when necessary to clean KOHLER vitreous  
 china products. Strong abrasive cleaners will scratch and dull the surface.

Cast Iron Lavatory
• Rinse thoroughly and use a soft cloth to wipe the product dry after each use.

• In the rare occurrence of stubborn stains, use abrasive cleaners sparingly.

• Do not use steel wool, wire brushes or abrasive sponge pads.

• Be careful not to leave staining materials in contact with the enamel surface  
 for extended periods of time.

Stainless Steel Lavatory
•	Stainless	steel	lavatory	with	colored	finishes	require	special	care	and	cleaning.	 
 Use only a mild detergent (such as dishwashing soap and water) for cleaning.

• Always apply stainless steel cleaner with a nonabrasive cloth or sponge,  
 working with, not across, the grain.

• Cleaners containing chloride are not recommended. If used, rinse the surface  
 immediately to prevent corrosion.

Spun Glass® Lavatory
• Do not use bristle brushes, abrasive sponges or abrasive cleaners.They will  
 scratch some glass surfaces.

• Do not let cleaners soak on surfaces.

•	Rinse	and	wipe	fixtures	after	cleaning	to	prevent	soap	buildup.

• Operating temperature range for soda lime glass lavatory is 10°C to 70°C.  
 Avoid putting extremely hot or cold object on the surface.
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CARE AND CLEANING

BATHROOM FURNITURE
• Many cleansers contain abrasive and chemical substance which  
 is not suitable for cleaning stainless steel, enamel, plating or plastic  
 products. You may use mild cleansers or soaps to clean the surfaces.  
 Wipe any splashes of cleaner solutions from the surface with clean  
 soft cloth.
• Maintain ventilation in the bathroom, and separate the dry area  
 from the damp one if conditions permit. Try to open the door and  
 windows of the bathroom and maintain good ventilation.
• Kohler bathroom cabinet are dealt with strict procedures for  
 damp-proof, even in bathroom of huge humidity. Do not splash  
 and pour water directly on the bathroom cabinet. Make sure  
 that the bathroom is not over damp and wipe any splashes from  
 surfaces immediately.
• Clean and wipe cabinet regularly, and wipe the condensation vapor  
 with dry and soft cloth.
• Ensure that electrical connections for appliances such as head lamp  
 is insulated wipe mirror surface with chamois regularly to guarantee  
 the persistent excellent performance.

• Please do not sit, lean or step on the basin cabinet.
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CARE AND CLEANING

FAUCET
• Do not use abrasive cleaners or solvents, cleaners may contain  
 chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which  
	 could	adversely	affect	the	finish.
• Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before  
 applying to the entire surface.
• Do not allow cleaners to soak on surfaces.
• Do not use an abrasive material such as a brush or scouring pad to  
 clean surfaces.
• Use a soft, dampened sponge or cloth.
•	 Clean	the	finish	with	mild	soap	and	warm	water.	Wipe	entire	surface	 
 completely dry.

Clean the Nozzle

Any	debris	or	mineral	build-up	may	cause	the	flow	stream	to	become	
distorted	or	 reduce	 the	ow	rate.	To	remove	 the	debris	or	mineral	
build-up,	run	water	through	the	shower	head,	firmly	press	or	rub	your	
finger	back	and	forth	across	the	rubber	nozzles.
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CARE AND CLEANING

BATH
To restore dull or scratched units: Apply white automotive polishing 
compound with a clean cloth. Rub scratches and dull areas vigorously.  
Wipe off residue. Follow with a coat of white automotive paste wax.

Do not wax areas where you walk or stand.
Acrylic, Cast Iron & Lithocast® Bath

• Rinse thoroughly and use a soft cloth to wipe the product dry after each use.
• In the rare occurrence of stubborn stains, use abrasive cleaners sparingly.
• Do not use steel wool, wire brushes or abrasive sponge pads.
• Use a soft nylon brush on the safeguard surface, on the bottom of the bath.
• Use a soft cloth to wipe the product dry after each use.
• Do not use abrasive cleaners.
• Avoid using aerosol products on the bath surface.

Flushing Your Whirlpool

• Flush your whirlpool system twice a month or more, depending upon usage.
• Fill the bath with warm water to a level 2" above the highest jets, or leave  
 water in the bath after using.
• Add 2 teaspoons of a low-foaming, powder automatic dishwashing  
 detergent and 20 ounces of household bleach (5% to 6% sodium  
 hypochlorite) to the water.
• Run the whirlpool for 5 to 10 minutes. Then shut off the whirlpool and  
 drain the water.
• If desired, rinse baths surfaces with water.
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การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ

สำ�หรับทุกพื้นผิวผลิตภัณฑ์

น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดและขัน้ตอนกำรท�ำควำมสะอำดจะมีประสทิธิภำพมำกน้อย 
ขึน้อยูก่บัปัจจยัตำ่งๆ เชน่ ควำมกระด้ำงและอณุหภมิูของน�ำ้ กำรเปลีย่นแปลง 
สตูรในกำรท�ำควำมสะอำด ตลอดจนสภำพพืน้ผิวของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องกำร
ท�ำควำมสะอำด

โถสุขภัณฑ์ โถปัสส�วะช�ยฝ�รองนั่ง อ่�งล้�งหน้� ตู้เฟอร์นิเจอร์ ก๊อกน้ำ� อ่�งอ�บน้ำ�หน้�หลัก



การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ

โถสุขภัณฑ์

•  ทำ่นสำมำรถใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดสขุภณัฑ์ได้เกือบทกุชนิดกบัวสัดวิุเทรียสไชนำ่ 
  ของโคห์เลอร์  โปรดปฎิบตัติำมข้อแนะน�ำกำรใช้งำนบนป้ำยฉลำกของผลติภณัฑ์ 
  ท�ำควำมสะอำด

•  ควรใช้น�ำ้ยำท่ีมีฤทธิออ่นๆ ในกำรท�ำควำมสะอำด น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิ 
  กดักร่อนรุนแรง อำจท�ำให้เกิดรอยขีดขว่นและครำบหมอง

•  ควรทดสอบผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดในบริเวณท่ีไมเ่ป็นท่ีสงัเกต  ก่อนใช้น�ำ้ยำ 
  ท�ำควำมสะอำดกบัพืน้ผิวของผลติภณัฑ์

•  อยำ่ใช้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดภำยในถงัพกัน�ำ้ เพรำะอำจท�ำให้อปุกรณ์หรือชิน้สว่น  
  ในถงัพกัน�ำเสียหำยได้

•  เช็ดท�ำควำมสะอำดครำบละอองท่ีตกค้ำงอยูบ่ริเวณพืน้ผิวออกทนัที

โถสุขภัณฑ์ โถปัสส�วะช�ยฝ�รองนั่ง อ่�งล้�งหน้� ตู้เฟอร์นิเจอร์ ก๊อกน้ำ� อ่�งอ�บน้ำ�หน้�หลัก



การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ

ฝ�รองนั่งโถสุขภัณฑ์

ทำ�คว�มสะอ�ดฝ�รองนั่งโถสุขภัณฑ์

•  โปรดหลีกเลี่ยงน�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน  ฝงซกัฟอก  น�ำ้ยำฆำ่เชือ้  
  หรือผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดชนิดสเปรย์

•  อยำ่ปลอยให้สำรเคมีหรือเคร่ืองส�ำอำงท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน (เชน่น�ำ้ยำทำเลบ็หรือครีม 
  โกนหนวด) สมัผสักบัฝำรองนัง่

•  เช็ดท�ำควำมสะอำดครำบละอองท่ีตกค้ำงอยูบ่ริเวณพืน้ผิวด้วยผ้ำนุม่ชบุน�ำ้หมำดๆ  
  ทนัที หลงัจำกใช้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำด

ฝ�รองนั่งโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณชำ�ระ

ทำ�คว�มสะอ�ดก้�นฉีดชำ�ระ

•  กดปุ่ มก้ำนช�ำระค้ำงไว้ก้ำนฉีดช�ำระจะเลือ่นออกมำ ให้ท�ำควำมสะอำดก้ำนฉีดช�ำระ 
  ด้วยแปรงขนนุม่

•  หลงัจำกท�ำควำมสะอำดก้ำนฉีดช�ำระ ให้กดปุ่ มก้ำนฉีดช�ำระค้ำงไว้ ก้ำนฉีดช�ำระ 
  จะเลื่อนกลบัเข้ำท่ี หรือก้ำนฉีดช�ำระจะเลื่อนกลบัเข้ำท่ีโดยอตัโนมตัิ เม่ือเวลำ 
  ผำ่นไปซกัครู่หนึง่

ทำ�คว�มสะอ�ดหรือเปลี่ยนไส้กรอง

•  ถอดปลัก๊ไฟ ปิดวำล์วน�ำ้ จำกนัน้ถอดทอ่น�ำ้ดี

•  ท�ำควำมสะอำดไส้กรองด้วยน�ำ้สะอำดและแปรงขนนุม่

โถสุขภัณฑ์ โถปัสส�วะช�ยฝ�รองนั่ง อ่�งล้�งหน้� ตู้เฟอร์นิเจอร์ ก๊อกน้ำ� อ่�งอ�บน้ำ�หน้�หลัก



การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ

โถปัสส�วะช�ย

ทำ�คว�มสะอ�ดโถปัสสะวะช�ย

•  อำ่นฉลำกบนผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดให้ละเอียดครบถ้วน เพ่ือให้แนใ่จวำ่ใช้งำน 
  ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดดงักลำ่วได้อยำ่งปลอดภยั

•  ทดสอบผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดในบริเวณท่ีไม่เป็นท่ีสังเกตก่อนใช้น�ำ้ยำ 
  ท�ำควำมสะอำดกบัพืน้ผิวของผลติภณัฑ์

•  อยำ่ปลอ่ยให้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดตกค้ำงบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์

•  ใช้ฟองน�ำ้ละเอียดหรือผ้ำนุม่ชบุน�ำ้หมำดๆ เช็ดท�ำควำมสะอำด อยำ่ใช้วสัดท่ีุท�ำให้ 
  เกิดรอยขีดขว่น เชน่ แปรงหรือสก็อตไบร์ทท�ำควำมสะอำดพืน้ผิว

•  เช็ดท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวแล้วล้ำงด้วยน�ำ้สะอำดทนัทีหลงัจำกใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำด  
  เช็ดท�ำควำมสะอำดครำบละอองท่ีตกค้ำงบริเวณพืน้ผิว

ทำ�คว�มสะอ�ดเซ็นเซอร์โถปัสส�วะช�ย

•  อยำ่ให้เซน็เซอร์ถกูกระแทก

•  อยำ่ฉีดสเปรย์หอมปรับอำกำศ, น�ำ้ยำฆำ่เชือ้โรคหรือสำรท�ำละลำยประเภทอ่ืนๆ  
  ลงบนเซน็เซอร์

•  เช็ดท�ำควำมสะอำดหน้ำต่ำงเซ็นเซอร์ด้วยผ้ำนุ่มและผลิตภณัฑ์ท�ำควำมสะอำด 
  ชนิดออ่น

•  เก็บสำยไฟให้พ้นจำกน�ำ้

โถสุขภัณฑ์ โถปัสส�วะช�ยฝ�รองนั่ง อ่�งล้�งหน้� ตู้เฟอร์นิเจอร์ ก๊อกน้ำ� อ่�งอ�บน้ำ�หน้�หลัก



การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ

อ่�งล้�งหน้�

อ่�งล้�งหน้�วิเทรียสไชน่�

• ล้ำงด้วยน�ำ้สะอำดทกุครัง้หลงัใช้งำน
• ใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิออ่นในกำรท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวผลติภณัฑ์วิเทรียสไชนำ่ น�ำ้ยำ 
  ท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนอำจท�ำให้เกิดรอยขีดขว่นและครำบหมองบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์

อ่�งล้�งหน้�เหล็กหล่อ

• ล้ำงด้วยน�ำ้สะอำดให้ทัว่และเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำนุม่ทกุครัง้หลงัใช้งำน
• หำกมีครำบสกปรกฝังแนน่บนพืน้ผิว แนะน�ำให้ใช้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีเจือจำงด้วยน�ำ้
• อยำ่ใช้เส้นใยเหลก็ แปรงลวด หรือสก็อตไบร์ทท่ีท�ำให้เกิดรอยขีดขว่น
• อยำ่ปลอ่ยให้ผลติภณัฑ์ขดัเงำสมัผสักบัพืน้ผิวเคลือบอีนำเมลเป็นเวลำนำน

อ่�งล้�งหน้�แสตนเลส

• อำ่งล้ำงหน้ำแสตนเลสท่ีเคลอืบลงบนผิวต้องกำรกำรดแูลรักษำเป็นพิเศษ ให้ใช้สำรท�ำควำมสะอำด  
  ท่ีมีฤทธ์ิออ่นๆ เชน่ น�ำ้ยำล้ำงจำนเจือจำงด้วยน�ำ้ท�ำควำมสะอำดผลติภณัฑ์
• หำกมีครำบสกปรกฝังแนน่บนพืน้ผิวขอแนะน�ำให้ใช้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีเจือจำงด้วยน�ำ้
• อยำ่ใช้เส้นใยเหลก็ แปรงลวด หรือสก็อตไบร์ทท่ีท�ำให้เกิดรอยขีดขว่น
• อยำ่ปลอ่ยให้ผลติภณัฑ์ขดัเงำสมัผสักบัพืน้ผิวเคลือบอีนำเมลเป็นเวลำนำน

Spun Glass®

• อย่ำใช้แปรงขนเเข็ง, สก็อตไบร์ท หรือผลิตภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนเพรำะอำจ 
  ท�ำให้เกิดรอยขีดขว่นบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์

• อยำ่ปลอ่ยให้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดตกค้ำงบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์
• ล้ำงด้วยน�ำ้สะอำดและเช็ดให้แห้งทกุครัง้เพ่ือป้องกนัครำบสบูส่ะสม
• อณุหภมิูใช้งำนของอำ่งล้ำงหน้ำท่ีผลติจำกแก้วโซดำไลม์อยูร่ะหวำ่ง 10°C ถงึ 70°C อยำ่ให้วตัถท่ีุ 
  ร้อนหรือเยน็จดัสมัผสักบัพืน้ผิวอำ่งลำ่งหน้ำ ไมเ่ชน่นัน้อำจเกิดกำรแตกร้ำวได้ ให้เช็ดผลติภณัฑ์ด้วย 
  ผ้ำนุม่ทกุครัง้หลงัใช้งำน เพ่ือป้องกนัครำบตะกรัน

โถสุขภัณฑ์ โถปัสส�วะช�ยฝ�รองนั่ง อ่�งล้�งหน้� ตู้เฟอร์นิเจอร์ ก๊อกน้ำ� อ่�งอ�บน้ำ�หน้�หลัก
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ตู้เฟอร์นิเจอร์

•  ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดบำงประเภทอำจมีสว่นผสมของสำรเคมีและสำรท่ีมีฤทธ์ิ 
  กดักร่อนซึง่ไมเ่หมำะส�ำหรับท�ำควำมสะอำดผลติภณัฑ์สแตนเลส อีนำเมล โลหะ  
  หรือพลำสติก แนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดหรือสบู่ท่ีมีฤทธ์ิอ่อนๆ 
  ท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวผลติภณัฑ์ เช็ดครำบผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีตกค้ำงบน 
  พืน้ผิวด้วยผ้ำนุม่

• ห้องน�ำ้จะต้องมีอำกำศถ่ำยเทเพยีงพอ แยกส่วนแห้ง-ส่วนเปียกออกจำกกัน  
  หำกท�ำได้พยำยำมเปิดประตแูละหน้ำตำ่งห้องน�ำ้เพ่ือระบำยอำกำศ

•  ตู้ เฟอร์นิเจอร์ห้องน�ำ้ของโคห์เลอร์มีคณุสมบตัป้ิองกนัควำมชืน้ อยำ่งไรก็ตำม  
 อย่ำสำดหรือเทน�้ำลงบนตู้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ห้องน�ำ้ 
  ไม่ชืน้จนเกินไปและเช็ดผลิตภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดหรือครำบน�ำ้ออกจำกพืน้ผิว 
  ผลติภณัฑ์ทันที

•  เช็ดท�ำควำมสะอำดตู้ เฟอร์นิเจอร์เป็นประจ�ำและเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำนุ่มทุกครัง้ 
  หลงัใช้งำน

•  ต้องให้แนใ่จวำ่ หุ้มฉนวนสำยไฟของอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เชน่ โคมไฟ  และเช็ดท�ำควำมสะอำด 
  พืน้ผิวท่ีเป็นกระจกด้วยผ้ำชำมวัร์

•  อยำ่นัง่, พิง หรือเหยียบบนตู้ เฟอร์นิเจอร์
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ก๊อกน้ำ�

•  ห้ำมใช้ผลิตภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนหรือมีส่วนผสมของสำรเคมี 
  เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดห้องน�ำ้ซึง่อำจท�ำให้พืน้ผิวผลติภณัฑ์ 
  เสยีหำยได้

•  ทดสอบผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดในบริเวณท่ีไมเ่ป็นท่ีสงัเกตก่อนใช้ท�ำควำมสะอำด 
  พืน้ผิวผลติภณัฑ์

•  อยำ่ปลอ่ยให้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดตกค้ำงบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์

•  อยำ่ใช้วสัดท่ีุท�ำให้เกิดรอยขีดขว่น เชน่ แปรงหรือแผน่ใยขดัท�ำควำมสะอำดพืน้ผิว 
  ผลติภณัฑ์

•  ใช้ฟองน�ำ้หรือผ้ำน่มุท�ำควำมสะอำด

•  ท�ำควำมสะอำดด้วยน�ำ้อุน่และสบูอ่อ่นๆ จำกนัน้เช็ดพืน้ผิวผลติภณัฑ์ให้แห้ง

ทำ�คว�มสะอ�ดหัวฝักบัว

สิง่สกปรกหรือครำบตะกรันท่ีอดุตนับริเวณรูฝักบวัอำจสง่ผลตอ่ทิศทำงกำรไหลหรือ 
ท�ำให้อตัรำกำรไหลของน�ำ้ลดลงได้  หำกต้องกำรขจดัสิง่สกปรกหรือครำบตะกรันท่ี 
อดุตนับริเวณรูฝักบวั ให้เปิดน�ำ้ผำ่นหวัฝักบวัแล้วใช้นิว้มือถบูริเวณหวัฝักบวั
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อ่�งอ�บน้ำ�

ใช้ผ้ำนุม่ชบุผลติภณัฑ์ขดัเคลอืบเงำรถยนต์แล้วขดัถบูริเวณท่ีมีรอยขีดขว่นและครำบหมอง 
จำกนัน้เช็ดท�ำควำมสะอำดผลติภณัฑ์ขดัเคลอืบเงำท่ีตกค้ำง ตำมด้วยแวกซ์เคลอืบเงำ 
ห้ำมทำแวกซ์บริเวณที่ท่ำนเดินหรือยืน

อ่�งอ�บน้ำ�อะครีลิค เหล็กหล่อ และ Lithocast®

• ล้ำงด้วยน�ำ้สะอำดให้ทัว่และเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำนุม่ทกุครัง้หลงัใช้งำน

• หำกมีครำบสกปรกฝังแนน่บนพืน้ผิว ขอแนะน�ำให้ใช้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดเจือจำง 
  ด้วยน�ำ้

• ใช้แปรงไนลอนขนนุม่ท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวและด้ำนใต้ของอำ่งอำบน�ำ้

• เช็ดท�ำควำมสะอำดด้วยผ้ำนุม่ทกุครัง้หลงัใช้งำน

• ห้ำมใช้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน

• หลกีเลีย่งผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดชนิดสเปรย์

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ่�งอ�บน้ำ�ระบบน้ำ�วน

• ควรช�ำระล้ำงระบบน�ำ้วนเดือนละ 2 ครัง้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรใช้งำน

• เตมิน�ำ้ลงในอำ่งให้ได้ระดบัสงูกวำ่หวัเจ็ท 2 นิว้

• ใสน่�ำ้ยำล้ำงจำน 2 ช้อนชำและผงซกัฟอกแบบฟองน้อย 20 ออนซ์ 
  (โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 5%-6%) ลงในน�ำ้

• เปิดระบบน�ำ้วนทิง้ไว้ 5-10 นำที จำกนัน้ปิดระบบน�ำ้วน แล้วระบำยน�ำ้ออกจำก 
  อำ่งอำบน�ำ้

• ล้ำงท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวอำ่งอำบน�ำ้ด้วยน�ำ้สะอำด
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