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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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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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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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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.
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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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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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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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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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สำ�หรับทุกพื้นผิวผลิตภัณฑ์
น� ้ำยาท�ำความสะอาดและขันตอนการท�
้
ำความสะอาดจะมีประสิทธิภาพมากน้ อย
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ความกระด้ างและอุณหภูมขิ องน� ้ำ การเปลีย่ นแปลง
สูตรในการท�ำความสะอาด ตลอดจนสภาพพื ้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ท�ำความสะอาด
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•
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ท่านสามารถใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดสุขภัณฑ์ได้ เกือบทุกชนิดกับวัสดุวเิ ทรียสไชน่า
ของโคห์เลอร์ โปรดปฎิบตั ติ ามข้ อแนะน�ำการใช้ งานบนป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาด
ควรใช้ น� ้ำยาที่มีฤทธิออ่ นๆ ในการท�ำความสะอาด น� ้ำยาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร่อนรุนแรง อาจท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วนและคราบหมอง
ควรทดสอบผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดในบริ เวณที่ไม่เป็ นที่สงั เกต ก่อนใช้ น� ้ำยา
ท�ำความสะอาดกับพื ้นผิวของผลิตภัณฑ์
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดภายในถังพักน� ้ำ เพราะอาจท�ำให้อปุ กรณ์หรือชิ ้นส่วน
ในถังพักน�ำเสียหายได้
เช็ดท�ำความสะอาดคราบละอองที่ตกค้ างอยูบ่ ริ เวณพื ้นผิวออกทันที
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ฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์

ทำ�ความสะอาดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์
•
•
•

โปรดหลีกเลี่ยงน� ้ำยาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์กดั กร่อน ฝงซักฟอก น� ้ำยาฆ่าเชื ้อ
หรื อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดชนิดสเปรย์
อย่าปลอยให้ สารเคมีหรือเครื่องส�ำอางทีม่ ฤี ทธิ์กดั กร่อน (เช่นน� ้ำยาทาเล็บหรือครีม
โกนหนวด) สัมผัสกับฝารองนัง่
เช็ดท�ำความสะอาดคราบละอองทีต่ กค้ างอยูบ่ ริเวณพื ้นผิวด้ วยผ้ านุม่ ชุบน� ้ำหมาดๆ
ทันที หลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด

ฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณชำ�ระ
ทำ�ความสะอาดก้านฉีดชำ�ระ
•
•

กดปุ่ มก้ านช�ำระค้ างไว้ ก้านฉีดช�ำระจะเลือ่ นออกมา ให้ ทำ� ความสะอาดก้ านฉีดช�ำระ
ด้ วยแปรงขนนุม่
หลังจากท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระ ให้ กดปุ่ มก้ านฉีดช�ำระค้ างไว้ ก้ านฉีดช�ำระ
จะเลื่อนกลับเข้ าที่ หรื อก้ านฉี ดช�ำระจะเลื่อนกลับเข้ าที่โดยอัตโนมัติ เมื่อเวลา
ผ่านไปซักครู่หนึง่

ทำ�ความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง
•
•

ถอดปลัก๊ ไฟ ปิ ดวาล์วน� ้ำ จากนันถอดท่
้
อน� ้ำดี
ท�ำความสะอาดไส้ กรองด้ วยน� ้ำสะอาดและแปรงขนนุม่
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โถปัสสาวะชาย

ทำ�ความสะอาดโถปัสสะวะชาย
•
•
•
•
•

อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดให้ ละเอียดครบถ้ วน เพือ่ ให้ แน่ใจว่าใช้ งาน
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดดังกล่าวได้ อย่างปลอดภัย
ทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาดในบริ เ วณที่ ไ ม่เ ป็ นที่ สัง เกตก่ อ นใช้ น� ำ้ ยา
ท�ำความสะอาดกับพื ้นผิวของผลิตภัณฑ์
อย่าปล่อยให้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดตกค้ างบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์
ใช้ ฟองน� ้ำละเอียดหรือผ้ านุม่ ชุบน� ้ำหมาดๆเช็ดท�ำความสะอาดอย่าใช้ วสั ดุทที่ ำ� ให้
เกิดรอยขีดข่วน เช่น แปรงหรื อสก็อตไบร์ ทท�ำความสะอาดพื ้นผิว
เช็ดท�ำความสะอาดพื ้นผิวแล้วล้างด้วยน� ้ำสะอาดทันทีหลังจากใช้น� ้ำยาท�ำความสะอาด
เช็ดท�ำความสะอาดคราบละอองที่ตกค้ างบริ เวณพื ้นผิว

ทำ�ความสะอาดเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
•
•
•
•

อย่าให้ เซ็นเซอร์ ถกู กระแทก
อย่าฉีดสเปรย์หอมปรับอากาศ, น� ้ำยาฆ่าเชื ้อโรคหรื อสารท�ำละลายประเภทอื่นๆ
ลงบนเซ็นเซอร์
เช็ดท�ำความสะอาดหน้ าต่างเซ็นเซอร์ ด้วยผ้ านุ่มและผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
ชนิดอ่อน
เก็บสายไฟให้ พ้นจากน� ้ำ
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อ่างล้างหน้า

อ่างล้างหน้าวิเทรียสไชน่า

• ล้ างด้ วยน� ้ำสะอาดทุกครัง้ หลังใช้ งาน
• ใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดทีม
่ ฤี ทธิ์ออ่ นในการท�ำความสะอาดพื ้นผิวผลิตภัณฑ์วเิ ทรียสไชน่า น� ้ำยา

ท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิก์ ดั กร่อนอาจท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วนและคราบหมองบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์

อ่างล้างหน้าเหล็กหล่อ
•
•
•
•

ล้ างด้ วยน� ้ำสะอาดให้ ทวั่ และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ ทุกครัง้ หลังใช้ งาน
หากมีคราบสกปรกฝั งแน่นบนพื ้นผิว แนะน�ำให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่เจือจางด้ วยน� ้ำ
อย่าใช้ เส้ นใยเหล็ก แปรงลวด หรื อสก็อตไบร์ ทที่ท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วน
อย่าปล่อยให้ ผลิตภัณฑ์ขดั เงาสัมผัสกับพื ้นผิวเคลือบอีนาเมลเป็ นเวลานาน

อ่างล้างหน้าแสตนเลส

• อ่างล้ างหน้ าแสตนเลสทีเ่ คลือบลงบนผิวต้ องการการดูแลรักษาเป็ นพิเศษ ให้ ใช้ สารท�ำความสะอาด

ที่มีฤทธิ์ออ่ นๆ เช่น น� ้ำยาล้ างจานเจือจางด้ วยน� ้ำท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์
• หากมีคราบสกปรกฝั งแน่นบนพื ้นผิวขอแนะน�ำให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดทีเ่ จือจางด้ วยน� ้ำ
• อย่าใช้ เส้ นใยเหล็ก แปรงลวด หรื อสก็อตไบร์ ทที่ท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วน
• อย่าปล่อยให้ ผลิตภัณฑ์ขดั เงาสัมผัสกับพื ้นผิวเคลือบอีนาเมลเป็ นเวลานาน

Spun Glass®

• อย่าใช้ แปรงขนเเข็ง, สก็อตไบร์ ท หรื อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์กดั กร่ อนเพราะอาจ

ท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วนบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์
• อย่าปล่อยให้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดตกค้ างบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์
• ล้ างด้ วยน� ้ำสะอาดและเช็ดให้ แห้ งทุกครัง้ เพื่อป้องกันคราบสบูส่ ะสม
• อุณหภูมใิ ช้ งานของอ่างล้ างหน้ าทีผ่ ลิตจากแก้ วโซดาไลม์อยูร่ ะหว่าง 10°C ถึง 70°C อย่าให้ วตั ถุที่
ร้ อนหรือเย็นจัดสัมผัสกับพื ้นผิวอ่างล่างหน้า ไม่เช่นนันอาจเกิ
้
ดการแตกร้ าวได้ ให้เช็ดผลิตภัณฑ์ด้วย
ผ้ านุม่ ทุกครัง้ หลังใช้ งาน เพื่อป้องกันคราบตะกรัน
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ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดบางประเภทอาจมีสว่ นผสมของสารเคมีและสารทีม่ ฤี ทธิ์
กัดกร่อนซึง่ ไม่เหมาะส�ำหรับท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์สแตนเลส อีนาเมล โลหะ
หรื อ พลาสติ ก แนะน� ำ ให้ ใ ช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาดหรื อ สบู่ที่ มี ฤ ทธิ์ อ่อ นๆ
ท�ำความสะอาดพื ้นผิวผลิตภัณฑ์ เช็ดคราบผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดทีต่ กค้ างบน
พื ้นผิวด้ วยผ้ านุม่
ห้องน�ำ้ จะต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ แยกส่วนแห้ง-ส่วนเปียกออกจากกัน
หากท�ำได้ พยายามเปิ ดประตูและหน้ าต่างห้ องน� ้ำเพื่อระบายอากาศ
ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ห้องน� ้ำของโคห์เลอร์ มีคณ
ุ สมบัตปิ ้ องกันความชื ้น อย่างไรก็ตาม  
อย่าสาดหรือเทนํ้าลงบนตู้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าห้ องน� ้ำ
ไม่ชื ้นจนเกินไปและเช็ดผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดหรื อคราบน� ้ำออกจากพื ้นผิว
ผลิตภัณฑ์ทันที
เช็ดท�ำความสะอาดตู้เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นประจ�ำและเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุ่มทุกครัง้
หลังใช้ งาน
ต้องให้แน่ใจว่า ห้มุ ฉนวนสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ และเช็ดท�ำความสะอาด
พื ้นผิวที่เป็ นกระจกด้ วยผ้ าชามัวร์
อย่านัง่ , พิง หรื อเหยียบบนตู้เฟอร์ นิเจอร์

การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ
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ตู้เฟอร์นิเจอร์

ก๊อกน้ำ�

อ่างอาบน้ำ�

ก๊อกน้ำ�
•

•
•
•
•
•

ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์กดั กร่ อนหรื อมีส่วนผสมของสารเคมี
เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, น� ้ำยาท�ำความสะอาดห้ องน� ้ำซึง่ อาจท�ำให้ พื ้นผิวผลิตภัณฑ์
เสียหายได้
ทดสอบผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดในบริเวณทีไ่ ม่เป็ นทีส่ งั เกตก่อนใช้ ทำ� ความสะอาด
พื ้นผิวผลิตภัณฑ์
อย่าปล่อยให้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดตกค้ างบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์
อย่าใช้ วสั ดุทที่ ำ� ให้ เกิดรอยขีดข่วน เช่น แปรงหรือแผ่นใยขัดท�ำความสะอาดพื ้นผิว
ผลิตภัณฑ์
ใช้ ฟองน� ้ำหรือผ้ าน่มุ ท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดด้ วยน� ้ำอุน่ และสบูอ่ อ่ นๆ จากนันเช็
้ ดพื ้นผิวผลิตภัณฑ์ให้ แห้ ง

ทำ�ความสะอาดหัวฝักบัว

สิง่ สกปรกหรื อคราบตะกรันที่อดุ ตันบริ เวณรูฝักบัวอาจส่งผลต่อทิศทางการไหลหรื อ
ท�ำให้ อตั ราการไหลของน� ้ำลดลงได้ หากต้ องการขจัดสิง่ สกปรกหรื อคราบตะกรันที่
อุดตันบริ เวณรูฝักบัว ให้ เปิ ดน� ้ำผ่านหัวฝั กบัวแล้ วใช้ นิ ้วมือถูบริ เวณหัวฝั กบัว

การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ
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อ่างอาบน้ำ�

อ่างอาบน้ำ�

ใช้ผ้านุม่ ชุบผลิตภัณฑ์ขดั เคลือบเงารถยนต์แล้วขัดถูบริเวณทีม่ รี อยขีดข่วนและคราบหมอง
จากนันเช็
้ ดท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์ขดั เคลือบเงาทีต่ กค้าง ตามด้ วยแวกซ์เคลือบเงา
ห้ามทาแวกซ์บริเวณที่ท่านเดินหรือยืน

อ่างอาบน้ำ�อะครีลิค เหล็กหล่อ และ Lithocast®
•
•
•
•
•
•

ล้ างด้ วยน� ้ำสะอาดให้ ทวั่ และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ ทุกครัง้ หลังใช้ งาน
หากมีคราบสกปรกฝังแน่นบนพื ้นผิว ขอแนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดเจือจาง
ด้ วยน� ้ำ
ใช้ แปรงไนลอนขนนุม่ ท�ำความสะอาดพื ้นผิวและด้ านใต้ ของอ่างอาบน� ้ำ
เช็ดท�ำความสะอาดด้ วยผ้ านุม่ ทุกครัง้ หลังใช้ งาน
ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดทีม่ ฤี ทธิก์ ดั กร่อน
หลีกเลีย่ งผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดชนิดสเปรย์

การทำ�ความสะอาดอ่างอาบน้ำ�ระบบน้ำ�วน
•
•
•
•
•

ควรช�ำระล้ างระบบน� ้ำวนเดือนละ 2 ครัง้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การใช้ งาน
เติมน� ้ำลงในอ่างให้ ได้ ระดับสูงกว่าหัวเจ็ท 2 นิ ้ว
ใส่น� ้ำยาล้ างจาน 2 ช้ อนชาและผงซักฟอกแบบฟองน้ อย 20 ออนซ์
(โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 5%-6%) ลงในน� ้ำ
เปิ ดระบบน� ้ำวนทิ ้งไว้ 5-10 นาที จากนันปิ
้ ดระบบน� ้ำวน แล้ วระบายน� ้ำออกจาก
อ่างอาบน� ้ำ
ล้ างท�ำความสะอาดพื ้นผิวอ่างอาบน� ้ำด้ วยน� ้ำสะอาด

