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ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมูลในคู่มือนี �มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที�มีอยู่ในช่วงเวลา
การจดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนข้อมลูผลิตภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า คูมื่อนี �มีข้อมลูสาํคญั
โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:

1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ 
 ผลิตภณัฑ์ถูกออกแบบมาเพื�อใช้งานร่วมกับนํ �าประปาหรือนํ �า
 สะอาดเทา่นั �น

2. อย่าให้ก๊อกนํ �าถกูกระแทกไม่เช่นนั �นอาจทําให้ชํารุดเสียหายได้

3. อย่าให้เซ็นเซอร์ได้รับความเสียหายระหว่างขั �นตอนการติดตั �ง
 หรือทําความสะอาดก๊อกนํ �า

4. ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ตอ่สายไฟและสวิตซ์ถกูต้อง เปิดแหลง่จา่ยไฟ
 หลงัจากตดิตั �งเสร็จเทา่นั �น

5. อย่าติดตั �งก๊อกนํ �าใกล้สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าหรือแหลง่กําเนิดรังสี
 อลัตราไวโอเลต

6. ใช้เทปสีดําปิดเซน็เซอร์เมื�อต้องการซอ่มแซมอา่งล้างหน้า

7. ตรวจสอบทอ่นํ �าประปา ซอ่มแซมหรือเปลี�ยนหากจําเป็น

8. ปฏิบตัติามข้อกําหนดท้องถิ�นเมื�อตดิตั �งทอ่ประปา

BEFORE YOU BEGIN

ELEVATION WALL-MOUNT 
TOUCHLESS LAVATORY FAUCET

กอกอางลางหนาระบบเซ็นเซอร รุนเอเลเวชั่น ทัชเลส

K-11602X

ข้อแนะนําการใช้งาน OPERATION INSTRUCTIONS

นํ �าจะไหลออกจากก๊อกนํ �าเมื�อยื�นมือในระยะตรวจจบัของเซน็เซอร์  
นํ �าจะหยดุไหลเมื�อนํามือออก ไม่ควรใช้งานในช่วง 10 นาทีแรก 
หลงัจากจ่ายกระแสไฟ

Put your hand in the sensing range, the faucet should
turn on and will turn off after leaving. Do not use this
system until the power is on for 10 minutes.

พารามเิตอร์ PARAMETERS

กาํลังไฟ: AC 220 โวลต์, 50/60 เฮิร์ซ

ระยะเวลาในการตรวจจบั: น้อยกวา่ 1 วินาที

หน่วงเวลาปิด: ไมเ่กิน 2 วินาที

ระยะการตรวจจบั: ปรับระยะตรวจจบัอตัโนมตั ิ
ระยะการตรวจจบัไมเ่กิน 57 ซม.

อัตราการไหล: ไมเ่กิน 0.125 ลติร/วินาที ที� 0.1 เมกะปาสคาล

ฟังก์ชั�นป้องกันนํ �าล้น: ก๊อกนํ �าจะหยดุทํางานอตัโนมตัิ
หลงัจากทํางานตอ่เนื�องเป็นเวลาประมาณ 1 นาที

อุณหภมูแิวดล้อม: 1-55°C

อุณหภมูนํิ �า: 0.5-71°C

แรงดนันํ �า: 0.05-0.86 เมกะปาสคาล

Power: AC 220V, 50/60HZ
Sensor Duration: Less than 1s
Shut-off delay: No more than 2s
Sensing Distance: Automatic adjustment, and no more
than 57cm.
Flow rate: No more than 0.125L/s at 0.1MPa.
Overtime Flowing Control: Automatically stop flushing 
when the faucet senses an object for more than1 minute 
continuously.
Ambient Temperature: 1-55°C
Supply Water Temperature: 0.5-71°C
Supply Water Pressure: 0.05-0.86MPa

All information is based on the latest product information
available at the time of publication, Kohler Co. reserves
the right to make changes in product characteristics,
packaging, or availability at any time without notice.
Please leave these instructions for the consumer. They
contain important information.

NOTE:

1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove
 debris. Faucet is designed for tap water or potable water.
2. Do not attack the faucet with rough strength to avoid
 being damaged.
3. Do not damage the surface of sensing window when
 installing or cleaning the faucet.
4. Follow the instructions to make sure all the wires and
 switches are connected properly. Turn on the power
 supply after all the installation finished.
5. Do not put the faucet near strong ultraviolet or
 electromagnetic field.
6. Cover the sensing window with black tape when 
 repairing lavatories.
7. Check the water supplier pipe, if need, replace it.
8. Comply the local rule of pipe installation.

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา



1079300-X2-A ©2014 Kohler Co.2

ระยะการตดิตั �ง ROUGH-IN DIMENSIONS

90

200 206

350

≥130
450

20°
194

340

Unit: mm
หนว่ย: มม.Ø32 bushing (not supplied)

ปลอกหุ้มสายไฟขนาด Ø32 
(ไมไ่ด้ให้มาพร้อมชดุผลติภณัฑ์)

Ø31.75

Ø66.5

Ø41.2

Ø54

Countertop surface
พื �นผิวเคาน์เตอร์

Check Valve (not supplied)

วาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั
(ไมไ่ด้ให้มาพร้อมชดุผลติภณัฑ์)
G1/2 Male Thread

เกลียวตวัผู้ขนาด G1/2

AC/DC Transformer
หม้อแปลงไฟ AC/DC

Finished Ground

พื �น

226

Panel
ฝาครอบเซน็เซอร์

Top surface of lavatory
พื �นผิวด้านบนของอา่งล้างหน้า

Panel
ฝาครอบเซน็เซอร์

Top surface of lavatory
พื �นผิวด้านบนของอา่งล้างหน้า

NOTICE: Please install the product according to the rough-in as shown in figure. Especially make sure the distance
between center of panel and top surface of lavatory is not less than 130mm. The max. distance is adjusted according
to the size of lavatory, or it will effect sensing and comfort.

ข้อพงึระวัง: โปรดตดิตั �งผลติภณัฑ์โดยอ้างอิงระยะการตดิตั �งที�ระบไุว้ในภาพแสดง ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ระยะหา่งระหวา่งเส้นศนูย์กลางของ
ฝาครอบเซน็เซอร์และพื �นผิวด้านบนของอา่งล้างหน้าไมน้่อยกวา่ 130 มม. ปรับระยะให้เหมาะสมกบัขนาดอา่งล้างหน้าเพราะระยะดงักลา่ว
มีผลตอ่การตรวจจบัและความสะดวกสบายในการใช้งาน
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INSTALLATION

How to Install Bracket Assy.
Determine installation method per
lavatory size, and make sure the C/L
of faucet aligned wtih the center of the
lavatory.

Recessed Installation
1. Chisel out a Slot Determine the 
 installation location per rough-in.
 Chisel out a slot and lay down the water 
 supplies. Turn off the water supply 
 temporarily. The depth of the slot 
 should be no less than 105mm, and 
 its size as shown in figure. 
 The installation area shall be located 
 at the place where no direct light is 
 allowed toenter or reflected into the 
 sensing window, where no objects 
 susceptible to reflection are placed at
 the frontal head (e.g., mirror, polishing
 stainless steel and some other 
 polished plate); where no strong
 ultraviolet radiation or electromagnetic 
 field is found nearby.

2. Fix Bracket Assy.

 Connect outlet (2), bushing (3) and
 bracket assy. (4) together. Be careful 
 not to pose excessive force on bracket
 so as to avoid distortion, and place 
 the completed assy. into the slot.

Secure the completed assy. with tabs to 
make it flat and upright as shown in Fig. 2. 
Make the bracket assy. vertical with the 
finished wall and avoid deflection.

Do not remove outlet connection
escutcheon (5). Adjust the thickness of 
tabs depending upon the maximum and 
minimum embedding depth marked on 
outlet connection escutcheon (5) to make 
the finished tiles located between the 
maximum and minimum mark as shown
in Fig (1).

ข้อแนะนําการตดิตั �ง

วธีิตดิตั �งแผงยดึ
เลือกวิธีตดิตั �งผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัขนาด
อา่งล้างหน้า ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เส้นศนูย์กลาง
ของทางนํ �าออกของก๊อกนํ �าได้ระดบักบัเส้นศนูย์
กลางของอา่งล้างหน้า

การตดิตั �งแบบฝังผนัง
1. เจาะชอ่งเลอืกตําแหนง่ที�จะตดิตั �งโดยอ้างอิง
 ระยะการติดตั �งที�กําหนดไว้จากนั �นเจาะช่อง
 บนผนงั แล้วตดิตั �งทอ่นํ �าประปา ความลกึของ
 ชอ่งที�เจาะต้องไมน้่อยกวา่ 105 มม.จากนั �น
 ปิดวาล์วนํ �า 
 ตําแหนง่ที�จะตดิตั �ง: อยา่ให้แสงแดดสอ่งโดน
 เซน็เซอร์ อยา่วางวตัถสุะท้อนแสง (เชน่กระจก,
 สแตนเลสขัดเงาและแผ่นเหล็กขัดมันบาง
 ประเภท เป็นต้น) ไว้หน้าเซน็เซอร์ อยา่ตดิตั �ง
 ผลิตภัณฑ์ใกล้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
 แหลง่กําเนิดรังสีอลัตราไวโอเลต 

2. ตดิตั �งชดุแผงยดึ

 ตอ่ทอ่นํ �าออก (2), ปลอกหุ้มสายไฟ (3) และ
 ชดุแผงยดึ (4) อยา่ใช้แรงกดแผงยดึเมื�อตดิตั �ง
 ทอ่นํ �าออกและปลอกหุม้สายไฟ เพราะอาจทําให้
 แผงยดึเสยีรูปได้ จากนั �นจงึประกอบชดุแผงยดึ
 เข้ากบัชอ่ง

อยา่ถอดฝาครอบข้อตอ่ทางนํ �าออก (5) ปรับความ
หนาของแถบให้อยูร่ะหวา่งขีด MAX และ MIN 
บนฝาครอบข้อตอ่ทางนํ �าออก (5) เพื�อให้กระเบื �อง
ปผูนงัอยูร่ะหวา่ง MAX และ MIN ดงัภาพแสดง 1 

ตดิตั �งและปรับตําแหนง่แผงยดึให้อยูใ่นตําแหนง่
ตั �งตรงและได้ระดบักบัผนงัดงัภาพแสดง 2

≥86

≥86

≥145 ≥145

128

≥65 ≥65

≥50 ≥50
Installing
ตําแหนง่ตดิตั �ง

Fig. 1
ภาพ 1

Finished Wall
ผนงั

5

Fig. 2
ภาพ 2

G1/2 Thread
เกลียวขนาด G1/2

1

4

2 3
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Non-Recessed Installation

Prepare a wooden fixing bracket with
a depth no less than 105mm. 
Make the finished tiles located between
the maximum and minimum mark as 
shown in Fig.1. Connect outlet (2), bushing
(3) and bracket assy.(4). Do not pose 
excessive force on bracket so as to avoid
distortion. Place the completed assy. into
the fixing bracket. Fix the bracket to the 
fixing bracket with bolts. Install another 
metal pipe clip (8) to make the completed
assy. flat and upright as shown in Fig. 3.
Make the bracket assy. vertical with the
wall and avoid deflection.

Drill two holes on the decoration panel 
(9) as shown in Fig.4  and then fix it to 
the fixing bracket.

How to Install Inlet
Connect check valve (10) and inlet (11)
together, and use hose (12) to connect
check valve and outlet. Remove outlet
connection escutcheon (5).

Put a bucket in front of the outlet connection, 
turn on the check valve completely to 
open water supply. After water running 
for about one minute, confirm no leakage 
injoints, turn off water supply and install 
outlet connection escutcheon again.

NOTE: It is recommended that 
a temporary rubber or plastic 
hose is attached to the inlet 
pipe, and the water supply line 
should be flushed clean or dirt
and debris.

การตดิตั �งแบบไม่ฝังผนัง

เตรียมแผงยดึไม้ที�มีความลกึไมน้่อยกวา่ 105 มม.
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่กระเบื �องปผูนงัอยูร่ะหวา่ง
ขีด Max และ Min ดงัภาพแสดง 1 ตอ่ทอ่นํ �าออก
(2), ปลอกหุ้มสายไฟ (3) และชดุแผงยดึ (4) อยา่ใช้
แรงกดแผงยึดเมื�อติดตั �งท่อนํ �าออกและปลอก
หุ้ มสายไฟเพราะอาจทําให้แผงยึดเสียรูปได้ 
จากนั �นจึงประกอบชุดแผงยึดเข้ากับช่องยึด
แผงยดึไว้ด้วยโบลท์ ประกอบคลปิรัดทอ่โลหะ (8) 
เพื�อให้แผงยดึได้ระดบัและอยูใ่นตําแหนง่ตั �งตรง
ดงัภาพแสดง 3 จากนั �นปรับแผงยดึให้ได้ระดบั
กบัผนงั

เจาะรู 2 รูบนแผงตกแตง่ (9) ดงัภาพแสดง 4 
จากนั �นจงึประกอบแแผงยดึ

วธีิตดิตั �งท่อนํ �าเข้า

ตอ่วาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั (10) เข้ากบัทอ่นํ �าเข้า
(11) จากนั �นตอ่วาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบัอีกด้าน
เข้ากบัทางนํ �าออกผา่นสายนํ �าดี (12) จากนั �นจงึ
ถอดฝาครอบข้อตอ่ทางนํ �าออก (5)

ประกอบข้อตอ่สายนํ �าดีเข้ากบัทางนํ �าออก จากนั �น
หมนุวาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบัจนสดุเพื�อเปิดนํ �า 
เปิดนํ �าไว้สักครู่เพื�อตรวจสอบการรั�วซึมบน
ข้อตอ่ตา่ง  ๆ ปิดวาล์วนํ �า จากนั �นจงึประกอบฝาครอบ
ข้อตอ่ทางนํ �าออกกลบัเข้าที� 

ข้อสงัเกต: ขอแนะนําให้ประกอบทอ่ยาง
หรือพลาสตกิเข้ากบัทอ่นํ �าเข้าแล้วเปิด
วาล์วนํ �าเพื�อชะล้างสิ�งสกปรกออกจาก
ทอ่นํ �าประปา

Screws metal pipe clip and shealth 
not supplied 
สกรู, คลปิรัดทอ่โลหะและปลอกหุ้มสายไฟ
ไมไ่ด้ให้มาพร้อมชดุผลติภณัฑ์

(Not Supplied)
ไมไ่ด้ให้มาพร้อม
ชดุผลติภณัฑ์

(Not Supplied)
ไมไ่ด้ให้มาพร้อมชดุ
ผลติภณัฑ์

G1/2 Thread
เกลียวขนาด G1/2

Fig. 3
ภาพ 3

9

Fig. 4
ภาพ 4

101

Ø32

Ø44
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ทาปนูซีเมนต์ในชอ่งที�อยูร่อบเซน็เซอร์ ใช้สวา่น
เจาะรูบนกระเบื �องดงัภาพแสดง 5 จากนั �นปู
กระเบื �อง

วธีิตดิตั �งวาล์ว

ปิดวาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั (10) แล้วคลายข้อตอ่
สายนํ �าดี (12) และวาล์วกันนํ �าไหลย้อนกลบั
ถอดฝาปิด (14) ออกจากทางนํ �าเข้าของวาล์ว (13) 
ตอ่ทางนํ �าเข้าของวาล์ว (13) เข้ากบัวาล์วกนันํ �า
ไหลย้อนกลบั จากนั �นจงึตอ่วาล์วอีกด้านเข้ากบั
ทางนํ �าออกผา่นสายนํ �าดี (12) ตรวจสอบให้แนใ่จ
ว่าติดตั �งวาล์วขนานกับผนังอย่าลืมประกอบ
แหวนรองเข้ากบัทางนํ �าเข้าของวาล์ว

Fill slurry into the slot and drill holes on
tiles as shown in Fig.5. Lay the tiles.

How to Install Valve Assy. 
Turn off check valve (10), and loosen the 
connection of hose (12) and check valve. 
Revolve out the protection cap (14) on 
the inlet of valve assy (13), connect the 
inlet of valve assy (13) with check valve 
(10), and outlet with hose (12). Please 
note the valve assy should be paralleled 
with the wall. Do not lose the washer on 
the inlet of valve assy to make sure it 
firmly connected with check valve.

วธีิตดิตั �งหม้อแปลงไฟ AC/DC How to install the AC/DC transformer

Wire connection pattern for one to one
รูปแบบการเชื�อมตอ่สายไฟแบบ 1 ตําแหนง่

AC/DC transformer
หม้อแปลงไฟ AC/DC

AC220V / โวลต์

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

Switch
สวิตซ์

Tile
กระเบื �อง

Fig. 5
ภาพ 5

101

Ø32

Ø44
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Wire connection pattern for one to two / รูปแบบการเชื�อมต่อสายไฟแบบ 2 ตาํแหน่ง

Connect
to faucet

ตอ่เข้ากบัก๊อกนํ �า

Connect AC 
Power Supply
ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ AC

Connect
to faucet
ตอ่เข้ากบัก๊อกนํ �า

Connect AC 
Power Supply

ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ AC

AC Power Unit
ชดุจา่ยไฟ AC

AC 220V
ไฟ AC 220 โวลต์

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

Switch
สวิตซ์

Wire
สายไฟ

1. Install AC power unit (sticker on the back) dry, and avoid 
 showering, soaking fromwater. Customer prepare wire
 tube and wire according to requirement. Wire tube 
 should be put into the wall.

 Suggested wire: AC connection wire should with 
 insulated protecting layer or sleeve and the section 
 should be bigger than 0.5mm². The section of DC 
 connection wire should be bigger than 0.3mm². 
 The connection pattern must according to illustrations
 above.

2. After wire layout finished, check and repair if needed. 
 Then connect AC connector of AC Power Unit to 
 electrical source, and DC connector of AC Power 
 Unit to faucet. Turn on AC electrical power, faucet 
 will be in the period of automatic adjusting sensing 
 distance (about 10 minutes). The faucet will not work 
 during this period.

1. ตดิตั �งชดุจา่ยไฟ AC ให้หา่งจากนํ �า ลกูค้าต้องเตรียมปลอกหุ้ม
 สายไฟและสายไฟที�มีขนาดเหมาะสมตามข้อแนะนําติดตั �ง
 ปลอกหุ้มสายไฟไว้กบัผนงั

 สายไฟที�แนะนําให้ใช้งาน: พื �นที�หน้าตดัของสายไฟ AC ต้อง
 ไมน้่อยกวา่ 0.5 ตร.มม. พื �นที�หน้าตดัของสายไฟ DC ต้องไมน้่อยกวา่
 0.3 ตร.มม. โปรดเดนิสายไฟตามภาพแสดงด้านบน

2. หลงัจากเดนิสายไฟเสร็จ ตรวจสอบและซอ่มแซมหากจําเป็น จากนั �น
 ต่อขั �วต่อ AC ของชุดจ่ายไฟ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และต่อ
 ขั �วต่อ DC ของชุดจ่ายไฟ AC เข้ากับก๊อกนํ �า จากนั �นจึงเปิด
 แหลง่จา่ยไฟ AC ในชว่ง 10 นาทีแรกเซน็เซอร์จะปรับระยะการ
 ตรวจจบัอตัโนมตั ิก๊อกนํ �าจะไมทํ่างานในระหวา่งนี �

NOTE: Not allowed connect AC 220V electrical source to DC wire connector of AC Power Unit

ข้อสังเกต: ห้ามตอ่ขั �วตอ่สายไฟ DC ของชดุจา่ยไฟ AC เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ AC 220 โวลต์
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วธีิประกอบฝาครอบเซน็เซอร์

1. สอดสายรับสง่สญัญาณ (25) ผา่นชดุแผงยดึ 
 (23) แล้วจงึสอดผา่นปลอก (3) อยา่ใช้แรงดงึ
 มากเกินไปไมเ่ชน่นั �นสายไฟอาจฉีกขาดได้

2. จัดตําแหน่งฝาครอบเซ็นเซอร์ให้ช่องว่างบน
 ฝาครอบอยูด้่านลา่ง จากนั �นประกอบฝาครอบ
 เซน็เซอร์เข้ากบัชดุแผงยดึ (23) ปรับเลนส์เซน็เซอร์
 ให้อยูใ่นตําแหนง่ตั �งตรง กดฝาครอบเซน็เซอร์
 เข้ากบัผนงั หมนุแผน่เพลทบนแผงยดึทวนเข็ม
 นาฬิกาโดยใช้กญุแจไขฝาครอบเซน็เซอร์ (20)

How to Install Panel
1. Pull the signal wire (25) through fixing 
bracket assy. (23) and educe it from
inside of the wall via bushing (3).
Do not pose excessive force to avoid the 
wire being torn.

2.Face the gap of panel assy.
downwards and right, put it into the fixing 
bracket assy. (23) and make the vertical 
with sensing window vertical, press it 
against the wall, move the active plate of 
fixing bracket with panel key (20) 
counterclockwise to secure the panel assy.

23

3

25

วธีิตดิตั �งแผงยดึ

1. ถอดชดุแผงยดึ
 ถอดฝาครอบเซ็นเซอร์และชุดแผงยึด
 คลายสายรับส่งสญัญาณที�พันอยู่รอบชุด
 แผงยดึ (23) หมนุแผน่เพลทบนแผงยดึ (21) 
 ตามเข็มนาฬิกาโดยใช้กุญแจไขฝาครอบ
 เซน็เซอร์ (20) ดงัภาพแสดง ถอดชดุแผงยดึ 
 (23) ออกจากฝาครอบเซน็เซอร์ (22) ดงัภาพ
 สวมถุงมือระหว่างถอดแยกชิ �นส่วนเพื�อ
 ป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนฝาครอบ
 เซน็เซอร์

2. ประกอบชดุแผงยดึ
 คลายสกรู (25) ถอดบลอ็ก (26)

ประกอบชดุแผงยดึ (23) แล้วขนัสกรู (24)

ทวนเขม็นาฬิกา ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชอ่งบน

แผงยดึอยูใ่นตําแหนง่ตั �งตรง  จากนั �นจงึขนัสกรู

(24) ให้แนน่อยา่ขนัสกรูแนน่เกินไป ไมเ่ชน่นั �น

แผงยดึอาจเสียหายได้

How to Install Fixing Bracket
Assy.
1. Disassemble Fixing Bracket Assy.
 Take out panel and fixing bracket assy,
 and loosen the signal wire enalced
 around the fixing bracket assy (23).
 Move the active plate of fixing bracket
 (21) with panel key (20) clockwise as
 shown in figure. Separate the fixing
 bracket assy (23) from panel assy.
  (22) according to the direction shown 
 in the figure. Wear clean gloves during
 disassembly so as to avoid scratching
 the panel.

2. Install Fixing Bracket Assy.
 Loosen screws (25), remove the slurry
 mold (26).

Place the fixing bracket assy. (23) into
the bracket assy. (4), and turn screws
(24) counterclockwise. Tighten screws
(24) after making sure the slot of fixing
bracket is in vertical direction. Pay 
attention to pose appropriate force
in order to avoid damaging to the 
bracket assy.

23

22

202123

Slot
ชอ่ง

24

23
4

25
26

22
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วธีิตดิตั �งสะดอือ่าง

ถอดหน้าแปลน (33) ออกจากสะดืออา่ง
ทาซลิโิคนใต้หน้าแปลนสะดืออา่ง (33) สวม
สะดืออา่ง (34) จากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า 
ขนัหน้าแปลน (33) เข้ากบัสะดืออา่ง (34) 
จากนั �นใช้มือขนันอต (35) ให้แนน่จากด้าน
ใต้ของอ่างล้างหน้าเช็ดทําความสะอาด
ซลิโิคนสว่นเกิน

ข้อสังเกต: ห้ามเปลี�ยนตําแหนง่สะดืออา่ง
หลงัจากขนันอต (35) จนแนน่แล้ว เพราะอาจ
ทําให้ซลิโิคนแตก 

ตอ่ทอ่สะดืออา่ง (36) เข้ากบัทอ่นํ �าทิ �ง (37) 
ควรสวมท่อสะดืออ่างเข้าไปในท่อนํ �าทิ �ง 
25-50 มม.

How to Install the Drain
Screw off the drain flange (33) from drain. 
Apply a ring of plumbers putty around 
underside of the drain flange (33). Insert 
the drain body (34) into the underside of 
the lavatory. Thread the drain flange (33) 
onto the drain body (34). Tighten the 
locknut (35) by hand from the underside 
of the fixture. Remove any excess putty.

NOTE: Do not try to change the position 
of the drain after the locknut (35) is 
tightened, or you may break the putty
seal.

Connect the tailpiece (36) to the trap
(37). The tailpiece should extend 25 to
50mm into the trap.

Apply plumbers
putty
ทาซลิโิคน

36

37

34

34

33

33

35

ข้อสังเกต: สวมถงุมือระหวา่งตดิตั �งฝาครอบ
เซน็เซอร์เพื�อป้องกนัไมใ่ห้พื �นผิวได้รับความเสยีหาย
หากฝาครอบเซ็นเซอร์ไม่อยู่ในตําแหน่งตั �งตรง 
ให้ถอดฝาครอบเซน็เซอร์ (22) คลายสกรูยดึแผงยดึ
(24) ปรับชดุแผงยดึ (23) ให้อยูใ่นตําแหนง่ตั �งตรง
และได้ระดบักบัเลนส์เซน็เซอร์ จากนั �นจงึขนัสกรู
ฃให้แนน่

วธีิตดิตั �งก๊อกนํ �า
1. ถอดฝาครอบ (26) ออกจากข้อตอ่ทางนํ �าออก
 ของวาล์ว (5)

2. สวมประเก็น (27) เข้ากบัร่องบนแหวนรอง 
 (28) จากนั �นจงึสวมแหวนรองเข้ากบัข้อตอ่ทาง
 นํ �าออก (26) ของวาล์วแล้วกดให้ชิดผนัง 
 อยา่ทําโอริง (29) ที�อยูใ่นแหวนรอง (28) หาย

3. สวมก๊อกนํ �า (30) เข้ากบัข้อตอ่ทางนํ �าออก  
 (26) ของวาล์วจนชิดกบัแหวนรอง (28) 
 ปรับตําแหน่งก๊อกนํ �าโดยให้ปากก๊อกชี �ลง
 ด้านลา่ง สวมสกรู (31) เข้ากบัก๊อกนํ �า (30) 
 แล้วขนัให้แนน่ด้วยประแจแอล 3 มม. (32)
 เพื�อยดึก๊อกนํ �าไว้

NOTE: Wear clean gloves during the
installation process to prevent damage
to the surface caused by cement or sand. 
When the panel sensing window is not 
vertical with the horizontal plane, take 
out the panel assy. (22), loosen screws 
of the fixing bracket (24), rotate the fixing 
bracket assy. (23) properly to make it 
vertical with the sensing window, and
then tighten the screws.
 
How to Install Faucet
1. Remove the protection escutcheon (26) 
 from the outlet connection of valve assy. 
 (5).

2. Embed gasket (27) into the slot of
 decoration ring (28), set the decoration
 ring on the outlet connection (26) of 
 the valve assy., and push it backward 
 to make it touch the wall. Do not lose 
 the O-ring (29) in the slot of decoration 
 ring (28).

3. Install the spout (30) to the outlet
 connection (26) of the valve assy. and 
 make  it touch the decoration ring (28).
 Adjust the direction of the faucet spout
 downwards and make it vertical with 
 axes. Tighten the locking screw (31)
 into the spout (30) with 3mm hex wrench
 (32) clockwise to secure the spout (30).

22
20

26
27

28

29
31

32

30
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ทาํความสะอาดฟิลเตอร์

ผลติภณัฑ์นี �ประกอบด้วยชดุข้อตอ่พร้อมฟิลเตอร์
คณุภาพสงู หากมีเศษสิ�งสกปรกปะปนมากบันํ �า
ประปาหรือนํ �าประปามีคณุภาพไมดี่ปัจจยัดงักลา่ว
อาจสง่ผลตอ่อตัราการไหลได้ ทําความสะอาดฟิลเตอร์
โดยปฏิบตัติามขั �นตอนดงันี �:

Clean the Filtration System
The faucet includes high quality Filtration 
system. If there is a lot of debris in the 
supply pipes or the quality of water is 
bad, it will cause the flow in bad condition.
Please clean the filtration system as
following steps:

ทดสอบการตดิตั �ง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนัข้อต่อทกุตวัจนแน่น
 ปิดสะดืออา่งและวาล์วเปิด-ปิดนํ �า ตรวจสอบ
 การรั� วซึมบนข้อต่อเปลี�ยนและซ่อมแซม
 หากจําเป็น

2. ตอ่สายไฟ (40) และสายโซลนิอยด์วาล์ว (39) 
 เซ็นเซอร์จะเ ข้าสู่ขั �นตอนการปรับระยะ
 ตรวจจบัอตัโนมตั ิ หลงัจากผา่นไปประมาณ 
 10 นาที ให้ถอดปากก๊อก (38) แล้วยื�นมือ
 ในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์นํ �าจะไหล
 ออกจากก๊อกนํ �า เปิดนํ �าทิ �งไว้สกัครู่เพื�อชะล้าง
 สิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก จากนั �นประกอบ
 ปากก๊อก (38) กลบัเข้าที�

ข้อสังเกต: ในชว่ง 10 นาทีแรก หลงัจากเปิดเครื�อง
เซ็นเซอร์จะเข้าสู่ขั �นตอนการปรับระยะตรวจจบั
อตัโนมตั ิ นํ �าจะไมไ่หลออกจากก๊อกในระหวา่งนี � 
อยา่วางวตัถใุดๆไว้หน้าก๊อกนํ �าในระหวา่งขั �นตอนนี �

1. Verify and insure all the connections
 are firmly tightened. Shut on drainage
 system and water supply system, check 
 and repair all connection for leakage.

2. Clear up the lavatory. Connect power
 cord (40) and solenoid valve wire (39) 
 separately, and it enters automatic
 adjustment and sensing phase. After
 automatic distance adjustment running 
 for about 10 minutes, remove the 
 faucet aerator (38). Extend your hands 
 to the induction area under the water
 outlet, let the water flow out for about 
 one minute to clear the impurities, and
 then install the aerator (38) back.

NOTE: The first 10 minutes after power
connection is defined as the stand-by
phrase of the faucet and no water will
come out in this phase. Do not place
any object in front of the faucet during
this period.

INSTALLATION CHECKOUT

CLEANING INSTRUCTIONการดูแลรักษาและการทำความสะอาด

สาํหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าอุน่และสบูอ่อ่นๆเช็ดพื �น
ผิวผลติภณัฑ์ให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดบางประเภท
มีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภณัฑ์
ทําความสะอาดห้องนํ �า ฯลฯ ซึ�งอาจทําให้พื �นผิวผลติภณัฑ์เสียหายได้
จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความ
สะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

All Finishes: Clean the finish with a mild soap and warm 
water. Wipe entire surface completely dry with a clean soft 
cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as 
ammonia, chlorine, toilet cleaner etc. which could adversely 
affect the finish and are not recommended for cleaning. 
Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler 
faucets and fittings.

39 40

38



1079300-X2-A ©2014 Kohler Co.10

1) หมนุโบลท์ปรับอตัราการไหลของนํ �า (42) ตาม
 เข็มนาฬิกาด้วยประแจแอล (41) ปิดวาล์วนํ �า
2) หมนุฝาปิดวาล์ว (44) ทวนเข็มนาฬิกาด้วยกญุแจ
 พิเศษ (43) แล้วถอดออก
3) ถอดฟิลเตอร์ (45) ออกมาทําความสะอาด
 จากนั �นประกอบฟิลเตอร์กลบัเข้าที�
4) หมนุฝาปิดวาล์ว (44) ตามเข็มนาฬิกาด้วย
 กญุแจพิเศษ (43) หมนุโบลท์ปรับอตัราการไหล
 ของนํ �า (42) ทวนเข็มนาฬิกาด้วยประแจแอล (41) 
 ถอดปากก๊อกออกมาทําความสะอาดหากจําเป็น

1) Turn clockwise the adjustment bolt
 (42) on with the hex wrench (41),
 close the valve assy.
2) Screw off the valve assy. caps (44)
 counterclockwise with the special key
 (43);
3) Remove and clean the filters (45),
 then reinstall it;
4) Tighten the valve assy caps (44)
 clockwise with the special key (43). 
 Turn counterclockwise the adjustment
 bolts (42) on valve assy. with the hex
 wrench (41). If necessary, you can 
 screw off and clean the aerator of the f
 aucet, then reinstall it to improve the 
 flow condition.  

ระบบการทำงาน OPERATION SYSTEM

A. Note of the Indicator Flashing
The indicator is the only and effective way to learn the faucet's 
working conditions. So the users can use the sensor faucet 
correctly with knowing the meaning of the sensor 
indicator's flashing.

 1. Fast flashing means the faucet is in the period of 
  adjusting sensing distance after power on for 10 
  minutes. During these 10 minutes, please do not
  put objects in the sensing range.

 2. The indicator flashes every 2 seconds:
  There're two possibilities. One possibility is that 
  the unit is out of battery while the other is that bad 
  wire connection occurs to DC  terminal of the Power 
  box provided AC supply functions normally.

 3. In normal condition, the water will flow and 
  the indicator will flash one time when object are 
  inducted. (The indicator does not flash when faucet 
  stops flowing.) 

ก. ข้อควรทราบเกี�ยวกับไฟแสดง

ไฟแสดงจะช่วยให้ท่านทราบถึงสถานะการทํางานของก๊อกนํ �า 
ผู้ ใช้งานจึงควรศึกษาความหมายของไฟแสดงสถานะการทํางาน
ดงักลา่ว

 1. กะพริบเร็วๆ หมายถงึ ก๊อกนํ �าอยูร่ะหวา่งขั �นตอนการปรับระยะ
  การตรวจจบัอตัโนมตั ิ ในชว่ง 10 นาทีนี � อยา่วางวตัถใุดๆ
  ไว้ในระยะการตรวจจบัของเซน็เซอร์

 2. ไฟแสดงกะพริบทกุๆ 2 วินาที: มีสาเหตทีุ�เป็นไปได้ 2 ข้อ
  คือไฟฟ้าดบัหรือตอ่ขั �วตอ่สายไฟไมแ่นน่

 3. หากอยูใ่นสถานะปกต ิ นํ �าจะไหลออกจากก๊อกและไฟแสดงจะ
  กะพริบ 1 ครั �ง เมื�อเซน็เซอร์ตรวจพบวตัถ ุ(ไฟแสดงไมก่ะพริบ
  เมื�อก๊อกนํ �าหยดุทํางาน)

ข. ฟังก์ชั�นป้องกันนํ �าล้น
ก๊อกนํ �าจะหยุดทํางานอตัโนมตัิหลงัจากทํางานต่อเนื�องเป็นเวลา
ประมาณ 1 นาที หลงัจากนั �นต้องนําวตัถอุอกจากระยะตรวจจบั
สญัญาณของเซน็เซอร์ นํ �าจะไหลออกจากก๊อกอีกครั �งเมื�อมีวตัถอุยู่
ในระยะตรวจจบัสญัญาณของเซ็นเซอร์หากไม่ปฏิบตัิตามขั �นตอน
ดงักลา่ว ก๊อกนํ �าจะไมทํ่างาน

ค. ฟังก์ชั�นปิดนํ �าอัตโนมัติ
นํ �าจะไหลออกจากก๊อกเมื�อมีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของ
เซน็เซอร์ หากวตัถดุงักลา่วยงัคงอยูตํ่าแหนง่เดมิเป็นเวลา 15 วินาที
ก๊อกนํ �าจะหยุดทํางานอัตโนมัติหลงัจากนั �นต้องนําวัตถุออกจาก
ระยะตรวจจบัของเซน็เซอร์นํ �าจะไหลออกจากก๊อกอีกครั �งเมื�อมีวตัถอุยู่
ในระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์ หากไมป่ฏิบตัติามขั �นตอน
ดงักลา่ว ก๊อกนํ �าจะไมทํ่างาน

B. Overtime Flowing Control
When the faucet works for about 1 minute continuously, 
the water will be shut off automatically. After that, objects 
must be removed from the sensing range. Then the 
water will flow when objects go into the sensing range
again. Otherwise, the faucet will not work.

C. Intelligent Stopping Flowing
Water will flow out when object are putted in to the
sensing range. If the objects hold still for 15 seconds,
the faucet will shut off automatically. After that, objects 
must be removed from the sensing range. Then the 
water will flow when objects go into the sensing range
again. Otherwise, the faucet will not work.
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TROUBLESHOOTING

การแก้ปัญหาเบื �องต้น

Some trouble symptoms can be identified by the indicator's flashing. (Refer to "Note of the Indicator Flashing")

ทา่นสามารถตรวจสอบอาการผิดปกตไิด้จากการกะพริบของไฟแสดง (โปรดด ู"ข้อควรทราบเกี�ยวกบัไฟแสดง")

1. No power supply or wrong connection.
2. Object in sensing range.
3. Dirt on the sensing window.
4. The connector does not connect well.

อาการ สาเหตุที�เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

No water flow.
(Indicator not flashing).

The indicator flashes 
once every 2 seconds 
and the water does not 
flow out.

Keep water out within 
1 minute while indicator 
does not flash.

Low water flow while 
the indicator does not 
flash.

No water flow while the 
indicator flashes.

นํ �าไมไ่หล
(ไฟแสดงไมก่ะพริบ)

ไฟแสดงกะพริบทกุๆ 
2 วินาที และนํ �าไมไ่หล

นํ �าไหลตอ่เนื�องเป็นเวลา
1 นาที ไฟแสดงไมก่ะพริบ

นํ �าไหลไมแ่รง
และไฟแสดงไมก่ะพริบ

นํ �าไมไ่หล
แตไ่ฟแสดงกะพริบ

1. Check the power supply and connection.
2. Remove the object.
3. Clean the sensing window.
4. Check the connector.

1. Just power cut.
2. DC or AC connector of AC power unit
 may not connect well.

Object in sensing range. Remove object.

1. Check the power supply.
2. Reconnect the connector.

1. Just finishing installation.
2. Angle valve is closed.
3. Aerator is blocked.

1. ไมไ่ด้ตอ่แหลง่จา่ยไฟหรือตอ่แหลง่จา่ยไฟ
 ไมถ่กูต้อง
2. มีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์
3. เลนส์เซน็เซอร์สกปรก
4. ตอ่ขั �วไมแ่นน่

1. ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟ
2. นําวตัถดุงักลา่วออก
3. ทําความสะอาดเลนส์เซน็เซอร์
4. ตรวจสอบขั �วตอ่

1. ไฟฟ้าดบั
2. ตอ่ขั �วตอ่ DC หรือ AC ของชดุจา่ยไฟ AC ไมแ่นน่ 

มีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์ นําวตัถอุอกจากระยะตรวจจบัสญัญาณ
ของเซน็เซอร์

1. ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟ
2. ตอ่ขั �วตอ่ใหม่

1. พึ�งตดิตั �งเสร็จ
2. วาล์วอยูใ่นตําแหนง่ปิด
3. มีสิ�งสกปรกอดุตนัอยูที่�ปากก๊อก

1. เปิดวาล์วไมส่ดุ
2. ฟิลเตอร์อดุตนั
3. มีสิ�งสกปรกอดุตนัอยูที่�ปากก๊อก
4. แรงดนันํ �าตํ�า

1. เปิดวาล์วจนสดุ
2. ทําความสะอาดฟิลเตอร์
3. ทําความสะอาดปากก๊อก
4. ตรวจสอบระบบทอ่ประปา

1. รอ 10 นาที
2. เปิดวาล์ว
3. ทําความสะอาดปากก๊อก

1. Wait for 10 minutes.
2. Open the angle valve.
3. Clean the aerator.

1. Angle valve is not open completely.
2. The filter is blocked.
3. Aerator is dirty.
4. The supply water pressure is lower.

1. Open the angle valve completely.
2. Clean filter.
3. Clean the aerator.
4. Check the water supply system.

Symptoms Probable Causes Corrective Action
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SERVICE PARTS
อุปกรณประกอบและอะไหล

ELEVATION WALL-MOUNT 
TOUCHLESS LAVATORY FAUCET

กอกอางลางหนาระบบเซ็นเซอร รุนเอเลเวชั่น ทัชเลส

K-11602X

1045462-SP
Diaphragms Bracket
แผงยดึไดอะแฟรม

Center Unit Spring
สปริงชดุควบคมุกลาง1039038-SP

Filter
ฟิลเตอร์

1039036-SP
Adjustment Bolt
โบลท์ปรับอตัรา
การไหลของนํ �า

1228649-SP
Aerator Assy
ปากก๊อก

1079280-SP
Fixed Plate Assy
เพลทยดึ

1079279-SP
Panel Assy
ฝาครอบเซน็เซอร์

1079283-SP
Control Box Assy
ชดุกลอ่งควบคมุ

O-ring
โอริง

Screw
สกรู

Screw
สกรู

Screw
สกรู

O-ring
โอริง

1079274-SP
Fixed Bracket Assy
เพลทยดึ

Bracket Assy
แผงยดึ

1079284-SP
Valve Assy
วาล์ว

1045459-SP
O-ring
โอริง

1045449-SP
Center Unit Assy
ชดุควบคมุกลาง

Fixed Cap
ฝาปิด

O-ring
โอริงO-ring

โอริง

Filter Bolt
โบลท์ยดึ
ฟิลเตอร์

Valve Assy
วาล์ว

O-ring
โอริง

1045461-SP
Diaphragm Assy
ชดุไดอะแฟรม

Escutcheon
ฝาครอบ

Gasket
ประเก็น

Gasket
ประเก็น

O-ring
โอริง

O-ring
โอริง

Screw M3×8
สกรูขนาด M3×8

1045457-SP
Pressing Board
แผน่ยดึ

1056081-SP
Solenoid Valve Assy
ชดุโซลนิอยด์วาล์ว

1045456-SP
O-ring
โอริง 1045458-SP

Valve Cover
ฝาครอบวาล์ว

1045460-SP
Spring
สปริง

16306X-NA
AC/DC Transformer
หม้อแปลงไฟ AC/DC Hex Pan 2.5mm

ประแจแอลขนาด 2.5 มม.
Hex Pan 3 mm
ประแจแอลขนาด 3 มม.

Key, Panel
กญุแจไขฝาครอบเซน็เซอร์

1035611-SP-CP
Drain
สะดืออา่ง

Slurry Mold
บลอ็ก

Filter-Key
กญุแจถอดฟิลเตอร์

**Finish/color code must be specified when ordering.
**ระบรุหสัวสัดเุคลือบผิว/สีในการสั�งซื �อผลติภณัฑ์


