
BEFORE YOU BEGIN ก่อนเริ่มการติดตั้ง

OPERATION INSTRUCTIONS ข้อแนะนำาการใช้งาน

Sensor Area
บริเวณตรวจจับสัญญาณ

ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการ�จดัพิมพ์�
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลิตภณัฑ์�บรรจภุณัฑ์ท่ีมี
อยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า�คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั�โปรดมอบเอกสาร�
ให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:

� 1.�เปิดวาล์วน�า้ท�าความสะอาดทอ่น�า้ดีเพ่ือขจดัสิง่สกปรก�ตา่งๆ�ผลติภณัฑ์�
� �ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้งานร่วมกบัน�า้ประปา�หรือน�า้สะอาดเทา่นัน้

� 2.�อยา่ให้ก๊อกน�า้ถกูกระแทกไมเ่ชน่นัน้อาจท�าให้ช�ารุดเสียหายได้

� 3.�อย่าให้เซ็นเซอร์ได้รับความเสียหายระหว่างขัน้ตอนการติดตัง้หรือท�า�
� �ความสะอาดก๊อกน�า้

� 4.�ส�าหรับการตดิตัง้ใหม�่ให้ตดิตัง้ก๊อกน�า้และสะดืออา่งเข้ากบั�อา่งล้างหน้าก่อน��
� �จากนัน้จงึตดิตัง้อา่งล้างหน้า

� 5.�โปรดปฏิบตัติามขัน้ตอนการเช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้าท่ีระบไุว้�อยา่งเคร่งครัด�
� �เช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้าหลงัจากตดิตัง้เสร็จเทา่นัน้

� 6.�ทา่นสามารถเช่ือมตอ่หม้อแปลงไฟ�AC/DC�กบัก๊อกน�า้ได้�สงูสดุไมเ่กิน��
� �2�ตวั

� 7.�เลือกใช้ฟิวส์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าของ�แหล่ง�
� �จา่ยไฟเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้หม้อแปลงไฟ�AC/DC�เสียหาย

� 8.�อย่าติดตัง้ก๊อกน�า้ใกล้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแหล่งก�าเนิดรังส�ี
� �อลัตราไวโอเลต

� 9.�ใช้เทปสีด�าปิดเซน็เซอร์เม่ือต้องการซอ่มแซมอา่งล้างหน้า

�10.�ปิดแหลง่จา่ยไฟและวาล์วน�า้ก่อนซอ่มแซมก๊อกน�า้

�11.�เพ่ือประสทิธิภาพการท�างานของก๊อกน�า้ท่ีดี�โปรดประกอบชดุข้อตอ่

ย่ืนมือในระยะตรวจจบัของเซ็นเซอร์�น�า้จะไหล�ออกจากก๊อกน�า้�น�า้จะ
หยดุไหลภายใน��0.5-2�วินาที�หลงัจากน�ามือออก

เซ็นเซอร์�จะปรับระยะการตรวจจบัอตัโนมตัิให้เหมาะสมกับรูปทรงของ
อา่งล้างหน้าและสภาพแวดล้อม

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. For new installations, install the faucet and drain to the lavatory  
  before installing the lavatory.

 5. Strictly follow indicated instructions to perform electric connection.  
  Only provide electric supply to power box after the installation  
  is completed.

 6. One AC/DC transformer for max.two faucets.

 7. Electrical source must equiped with suitable fuse to protect  
  AC/DC transformer unit from damage.

 8. Do not put the faucet near strong ultraviolet or electromagnetic  
	 	field.

 9. Cover the sensing window with black tape when repairing  
  lavatories.

 10. Turn off the electrical source and shut down water supply  
  before the faucet  repaired.
 11. To ensure the correct operation of the faucet, please do install  
  the connector assy.

Put your hand in the sensing range, the faucet should turn on. 
The faucet  should turn off after removal within 0.5~2 seconds.

The sensing distance will be adjusted automatically aas per the 
condition  of the lavatory and surrounding  environment.

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

 GEOMETRIC TOUCHLESS LAVATORY FAUCET
ก๊อกอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์ รุ่นจีโอเมทริก ทัชเลส
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ROUGH-IN DIMENSION ระยะการติดตั้ง

TECHNICAL INFORMATION ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Unit: mm
หนว่ย:�มม.

*Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.
*บริษัทโคห์เลอร์ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงระยะการตดิตัง้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

กำาลังไฟ:�แหลง่จา่ยไฟ�AC�220V,�50/60�HZ

ระยะเวลาในการตรวจจับ:�น้อยกวา่�0.75�วินาที

หน่วงเวลาปิด:��0.5~2�วินาที

ระยะการตรวจจับ:�ปรับระยะการตรวจจบัอตัโนมตัตัง้แต�่20�ซม.�จนถงึ�
30� ซม.� ระยะการตรวจจบัท่ีเป็นจริงอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัประเภท
ของอา่งล้างหน้า

อัตราการไหล (K-13471X): ไมเ่กิน�0.125�ลติร/วินาที�ท่ี�0.1�เมกะปาสคาล

อัตราการไหล (K-13471X-E2): ไมเ่กิน�0.015�ลติร/วินาที�ท่ี�0.1�เมกะปาสคาล

ฟังก์ชั่นป้องกันนำ้าล้น: ก๊อกน�า้จะหยดุท�างานอตัโนมตัิหลงัจากท�างาน�
ตอ่เน่ืองเป็นเวลาประมาณ�1�นาที

อุณหภูมิแวดล้อม:�1~55°C

อุณหภูมินำ้า:�0.5~71°C

แรงดันนำ้า:�0.05~0.86�เมกะปาสคาล

Power: AC 220V, 50/60 HZ

Sensor Duration: Less than 0.75s

Shut-off Delay: 0.5~2s

Sensing Distance: Automatic adjustment from 20 cm to 30 cm.  
The actual sensor distance will be slightly variable on different 
lavatories.

Flow Rate (K-13471X): No more than 0.125L/s at 0.1 MPa.

Flow Rate (K-13471X-E2): No more than 0.015L/s at 0.1 MPa.

Overtime Flowing Control:	Automatically	stop	ushing	when	
the faucet senses an object for more than 1 minute continuously.

Ambient Temperature: 1~55°C

Supply Water Temperature: 0.5~71°C

Supply Water Pressure: 0.05~0.86MPa

เอาท์พทุ: DC 3 โวลต์ อินพทุ: AC 220 โวลต์

ไมตํ่�ากวา่ 25

ไมเ่กิน 480

ผนงั

Input: AC 220 V

Min 25

Finished Wall

Output: DC 3 v

Max/ไมเ่กิน 40

Max 480

54

72

62 65

108132

Ø32

G1/2"
For model/สําหรับรุ่น
K-13471X-E2

Ø41

226

389

128

Ø67

Ø32

Ø54
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INSTALLATION ข้อแนะนำาการติดตั้ง
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วิธีติดตั้งก๊อกนำ้า
1. ประกอบก๊อกนำ้าเข้ากับอ่างล้างหน้า

 ถอดสายน�า้ดี� (1)� ออกจากก๊อกน�า้ประกอบ�
� สลกัเกลยีว�(2)�เข้ากบัฐานก๊อก�(3)�จากนัน้สวม�
� แหวนรอง� (4)� เข้ากบัสายน�า้ดีและสลกัเกลียว�
� จากนัน้จึงสวมเข้าไปในร่องบนฐานก๊อกและ�
� สอดสายไฟ� (9)�ผ่านรูอ่างล้างหน้า� (5)�สอด�
� สายน�า้ดี� (1)�ผ่านรูอ่างล้างหน้า� (5)� ใช้มือขนั�
� สายน�า้ดีเข้ากบัก๊อกจากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า��
� สวมแหวนรองยาง�(6),�แหวนรองโลหะ�(7)�และ�
� นอต�(8)�เข้ากบัสลกัเกลียว�(2)�จากด้านใต้ของ�
� อ่างล้างหน้า�จดัต�าแหน่งสายไฟ� (9)�และสาย�
� น�า้ดี�จากนัน้ขนันอต�(8)�ให้แนน่�เพ่ือยดึก๊อกน�า้�
� ไว้กบัอา่งล้างหน้า

2. ประกอบข้อต่อ

 ขนัข้อตอ่�(12)�และแหวนรองเข้ากบัวาล์ว�จากนัน้�
� ตอ่สายน�า้ดี�(1)�เข้ากบัข้อตอ่�(12)�แล้วขนันอต�
� ให้แนน่

� ส�าหรับรุ่น�K-13471X-E2�เทา่นัน้�ให้ขนัข้อตอ่�(13)��
� และแหวนรองเข้ากบัข้อตอ่�(12)�ก่อนตอ่เข้ากบั�
� สายน�า้ดี�(1)

� เม่ือหนัหน้าเข้าหาก๊อกน�า้� ให้ตอ่ข้อตอ่สายน�า้ดี�
� ด้านขวาเข้ากบัทอ่น�า้เยน็� และสายน�า้ดีด้านซ้าย�
� เข้ากบัทอ่น�า้ร้อน� ส�าหรับก๊อกเด่ียวให้ตอ่ทอ่น�า้ดี�
� ด้านขวาเทา่นัน้

� ข้อสังเกต: ท�าความสะอาดทอ่น�า้ดีก่อนเช่ือมตอ่�
� เข้ากบัผลติภณัฑ์

วิธีติดตั้งสะดืออ่าง
ถอดหน้าแปลน�(14)�ออกจากสะดืออา่ง�ทาซลิโิคน�
ใต้หน้าแปลนสะดืออา่ง�(14)�สวมสะดืออา่ง�(15)
จากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า

ขนัหน้าแปลน�(14)�เข้ากบัสะดืออา่ง�(15)�จากนัน้�
ใช้มือขนันอต�(16)�ให้แนน่จากด้านใต้อา่งล้างหน้า��
เช็ดท�าความสะอาดซลิโิคนสว่นเกินออก

ข้อสงัเกต:�ห้ามเปลีย่นต�าแหนง่สะดืออา่งหลงัจาก�
ขนันอตจนแนน่แล้ว�เพราะอาจท�าให้ซลิโิคนแตก

ตอ่ทอ่สะดืออา่ง�(17)�เข้ากบัทอ่น�า้ทิง้�(18)�ควรสวม�
ทอ่สะดืออา่งเข้าไปในทอ่น�า้ทิง้�25-50�มม.

How to Install the Faucet
1. Fixing the faucet and lavatory

 Screw off the supply hoses (1) from the  
 faucet. Firstly, install the mounting stud  
 (2) to the bottom of the faucet (3), then  
 slip the washer (4) over the mounting stud,  
 and put it into the groove on the body  
 assembly. Then put wire(9) through the  
 basin hole (5). Insert the supply hoses  
 (1) into the hole (5) from underside of  
 the lavatory and tighten them into the  
 faucet holes by hand. From underside  
 of the lavatory, slide the rubber washer  
	 (6),	 metal	 washer	 (7)	 and	 fixed	 nut	 (8)	  
 onto the mounting stud (2). Position faucet  
 wire (9) and hoses, tighten nut (8) with a  
 wrench to secure the faucet to the lavatory.

2. Fixing the connector
 Thread the connect (12) and the washer  
 to the supply angle valve and tighten with  
 wrench. Connect supply hose (1) with  
 connector (12) and tighten. 

 For model K-13471X-E2 only, Thread the 
 connector (13) and the washer to the 
 connector (12) before connect to supply  
 hose (1).
 When facing the faucet, the left hose is  
 hot water, and the right hose is cold water. 
 For cold only faucet, install the supply hose 
 on the right side only.

 NOTE: Please clean the inside of water  
 supply pipe before connecting to the  
 product.

How to Install the Drain
Screw	off	the	drain	ange	(14)	from	drain.
Apply the silicone around underside of the 
drain	ange(14).	Insert	the	drain	body	(15)	
into the lavatory from the underside.

Thread	the	drain	ange	(14)	onto	the	drain	
body (15). Tighten the locknut (16) by hand 
from	the	underside	of	the	fixture.	Remove	
any excess silicone.

NOTE: Do not try to change the position of 
the drain after the locknut is tightened, or 
you may break the silicone.

Connect the tailpiece (17) to the trap (18).
The tailpiece should extend 25 - 50 mm into  
the trap.
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INSTALL AC POWER UNIT ติดตั้งชุดจ่ายไฟ AC

Faucet
ก๊อกนํ �า

AC Power Unit
ชดุจา่ยไฟ AC

AC 220V
ไฟ AC 220 โวลต์

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟSwitch

สวิตซ์

Faucet
ก๊อกนํ �า

Faucet
ก๊อกนํ �า

AC Power Unit
ชดุจา่ยไฟ AC

AC 220V
ไฟ AC 220 โวลต์

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

Wire
สายไฟ

Switch
สวิตซ์

Connect
to faucet

ตอ่เข้ากบัก๊อกนํ �า

Connect AC 
Power Supply
ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ AC

Connect
to faucet
ตอ่เข้ากบัก๊อกนํ �า

Connect AC 
Power Supply

ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ AC

1.�ตดิตัง้ชดุจา่ยไฟ� AC� ให้หา่งจากน�า้� ลกูค้าต้องเตรียมปลอกหุ้มสายไฟ�
� และสายไฟท่ีมีขนาดเหมาะสมตามข้อแนะน�าการตดิตัง้� ควรตดิตัง้ปลอก�
� หุ้มสายไฟไว้กบัผนงั

� สายไฟทีแ่นะนำาให้ใช้งาน: พืน้ท่ีหน้าตดัของสายไฟ�AC�ต้องไมน้่อยกวา่�
� 0.5�ตร.มม.�พืน้ท่ีหน้าตดัของสายไฟ�DC�ต้องไมน้่อยกวา่�0.3�ตร.มม.�
� โปรดเดนิสายไฟตามภาพแสดงด้านบน

2.�หลงัจากเดนิสายไฟเสร็จ� ตรวจสอบและซอ่มแซมหากจ�าเป็น� จากนัน้ตอ่�
� ขัว้ตอ่�AC�ของชดุจา่ยไฟ�AC�เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ�และตอ่ขัว้ตอ่�DC�เข้ากบั�
� ก๊อกน�า้� จากนัน้จงึเปิดแหลง่จา่ยไฟ� AC� ในชว่ง� 10� นาทีแรกเซน็เซอร์จะ�
� ปรับระยะการตรวจจบัอตัโนมตั�ิก๊อกน�า้จะไมท่�างานระหวา่งนี ้

Wire connection pattern for one to one / รูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟแบบ 1 ตำาแหน่ง

Wire connection pattern for one to two / รูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟแบบ 2 ตำาแหน่ง

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

ข้อสังเกต: ห้ามตอ่ขัว้ตอ่สายไฟ�DC�ของชดุจา่ยไฟ�AC�เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ�AC�220�โวลต์

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.
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INSTALLATION CHECKOUT ทดสอบการติดตั้ง

CARE AND CLEANING การดูแลรักษาและการทำาความสะอาด

34

35

1.�ตรวจสอบให้แนใ่จวา่�ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่��
� เปิดสะดืออา่ง� เปิดวาล์วน�า้เพ่ือตรวจสอบการ�
� ร่ัวซมึ�เปลี่ยนและซอ่มแซมหากจ�าเป็น

2.�หลงัจากผา่นไป�10�นาที�ถอดปากก๊อก�(34)�ออก�
� ด้วยกญุแจไขปากก๊อก�(35)�ย่ืนมือในระยะตรวจ�
� จบัของเซน็เซอร์�เปิดน�า้ทิง้ไว้ประมาณ�1�นาทีเพ่ือ�
� ช�าระสิง่สกปรกออกจากปากก๊อก� ปิดวาล์วน�า้และ�
� ประกอบปากก๊อก� (34)�กลบัเข้าท่ี� จากนัน้จงึเปิด�
� วาล์วน�า้หลกั

�

ทำาความสะอาดฟิลเตอร์

ผลิตภณัฑ์นีป้ระกอบด้วยชดุข้อต่อพร้อมฟิลเตอร์
คณุภาพสงู�หากมีเศษสิง่สกปรกปนมากบัน�า้ประปา�
หรือน�า้ประปามีคณุภาพไมดี่� ปัจจยัดงักลา่งอาจสง่
ผลตอ่อตัราการไหลได้� ท�าความสะอาดฟิลเตอร์โดย
ปฏิบตัติามขัน้ตอนดงันี:้

ถอดชุดข้อต่อและแหวนตะแกรงออกมาล้าง
ท�าความสะอาด�จากนัน้ประกอบชดุข้อตอ่กลบัเข้าท่ี�
ถอดปากก๊อกออกมาท�าความสะอาดหากจ�าเป็น

สำาหรบัทุกพ้ืนผิว: ท�าความสะอาดด้วยน�า้อุน่และสบูอ่อ่นๆ�จากนัน้เช็ดพืน้ผิว�
ผลติภณัฑ์ให้แห้งด้วยผ้านุม่�ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดบางประเภทมีสว่นผสม�
ของสารเคมี� เชน่� แอมโมเนีย,� คลอไรด์,� ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดห้องน�า้� ฯลฯ��
ซึง่อาจท�าให้พืน้ผิวผลติภณัฑ์เสยีหายได้�จงึไมแ่นะน�าให้ใช้ในการท�าความ�
สะอาด�ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน

1. Check and ensure that all connections  
 are tight. Open the drain. Turn on main  
	 water	supply	and	check	for	leaks.	Replace	 
 as required.

2. After power on for 10 minutes, insert the  
 aerator key (34) into the aerator slot and  
 take off the aerator (33) by rotating it  
 counter-clockwise. Put hands into the  
 sensing range under the outlet. Flush water  
 through the faucet for about 1 minute to  
	 remove	any	debris.	Remove	any	debris	  
 from the aerator assembly. Shut the main  
 water supply and reinstall the aerator  
 assembly (33). Finally, open the main  
 water supply.

Clean the Filtration System

The faucet includes connector assembly 
with	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	ow	
in	bad	condition.	Please	clean	the	filtration	
system as following steps:

Remove	 the	 connector	 and	 take	 out	 the	  
filter	washer	to	take	a	rinse.	Assemble	them	 
back in the reverse order. If necessary, you  
can screw off and clean the aerator of  
the faucet, then reinstall it to improve the 
ow	condition.

All Finished:	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.
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OPERATION SYSTEM ระบบการทำางาน

ก. ข้อควรทราบเกีย่วกับไฟแสดง

ไฟแสดงจะชว่ยให้ทา่นทราบถงึสถานะการท�างานของก๊อกน�า้ผู้ใช้งานจงึควร
ศกึษาความหมายของไฟแสดงสถานะการท�างานดงักลา่ว

� 1.� กะพริบเร็วๆ�หมายถงึ�ก๊อกน�า้อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการปรับระยะการตรวจ�
� � จบัอตัโนมตั�ิในชว่ง�10�นาทีนีอ้ยา่วางวตัถใุดๆ�ไว้ในระยะการตรวจจบั�
� � ของเซน็เซอร์

� 2.� ไฟแสดงกะพริบทกุๆ�2�วินาที:�
� � มีสาเหตท่ีุเป็นไปได้�2�ข้อ�คือไฟฟ้าดบัหรือตอ่ขัว้ตอ่สายไฟไมแ่นน่

� 3.�หากอยูใ่นสถานะปกต�ิน�า้จะไหลจากก๊อกและไฟแสดงจะกะพริบ�1�ครัง้�
� � เม่ือเซน็เซอร์ตรวจพบวตัถ�ุ(ไฟแสดงไมก่ะพริบ�เม่ือก๊อกน�า้หยดุท�างาน)

ข. ฟังก์ชัน่ป้องกันนำา้ล้น

ก๊อกน�า้จะหยดุท�างานอตัโนมตั�ิหลงัจากท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลาประมาณ�
1�นาที�หลงัจากนัน้ต้องน�าวตัถอุอกจากระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์�
น�า้จะไหลออกจากก๊อกอีกครัง้เม่ือมีวตัถอุยู่ในระยะตรวจจบัสญัญาของ
เซน็เซอร์หากไมป่ฏิบตัติามขึน้ตอนดงักลา่ว�ก๊อกน�า้จะไมท่�างาน

ค. ฟังก์ชัน่ปิดนำา้อัตโนมัติ

น�า้จะไหลออกจากก๊อกเม่ือมีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์�
หากวตัถดุงักลา่วยงัคงอยูต่�าแหนง่เดมิเป็นเวลา�15�วินาที�ก๊อกน�า้จะหยดุ
ท�างานอตัโนมตัหิลงัจากนัน้�ต้องน�าวตัถอุอกจากระยะตรวจจบัของเซน็เซอร์�
น�า้จะไหลออกจากก๊อกอีกครัง้� เม่ือมีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของ
เซน็เซอร์�หากไมป่ฏิบตัติามขัน้ตอนดงักลา่ว�ก๊อกน�า้จะไมท่�างาน

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 
ashing.

	 1.	Fast	ashing	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	ashes	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	ow	and	the	 indicator	  
	 	 will	ash	one	time	when	object	are	inducted.	(The	indicator	 
	 	 does	not	ash	when	faucet	stops	owing.)

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 Shopping Flowing

Water	will	 ow	 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	ow	when	objects	go	into	the	
sensing range again. Otherwise, the faucet will not work.
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TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

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

ทา่นสามารถตรวจสอบอาการผิดปกตไิด้จากการกะพริบของไฟแสดง�(โปรดด�ู“ข้อควรทราบเก่ียวกบัไฟแสดง”)

Symptoms Probable Causes Corrective Action

No	water	ow.
(Indicator	not	ashing).

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.

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

The	indicator	ashes	once	every	
2 seconds and the water 
does	not	ow	out.

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

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

No	water	ow	while	the
indicator	ashes.

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

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

Low	water	ow	while	the	indicator	
does	not	ash.

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.

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

Object in sensing range. Remove	object.

อาการ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแก้ปัญหา

น�า้ไมไ่หล
(ไฟแสดงไมก่ะพริบ)

1.�ไมไ่ด้ตอ่แหลง่จา่ยไฟหรือตอ่แหลง่จา่ยไฟไมถ่กูต้อง
2.�มีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์
3.�เลนส์เซน็เซอร์สกปรก
4.�ตอ่ขัว้ไมแ่นน่

1.�ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟ
2.�น�าวตัถดุงักลา่วออก
3.�ท�าความสะอาดเลนส์เซน็เซอร์
4.�ตรวจสอบขัว้ตอ่

ไฟแสดงกะพริบทกุๆ�2�วินาที
และน�า้ไมไ่หล

1.�ไฟฟ้าดบั
2.�ตอ่ขัว้ตอ่�DC�หรือ�AC�ของชดุจา่ยไฟ�AC�ไมแ่นน่

1.�ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟ
2.�ตอ่ขัว้ตอ่ใหม่

น�า้ไมไ่หล
แตไ่ฟแสดงกะพริบ

1.�เพ่ิงตดิตัง้เสร็จ
2.�วาล์วอยูใ่นต�าแหนง่ปิด
3.�มีสิง่สกปรกอดุตนัอยูท่ี่ปากก๊อก

1.�รอ�10�นาที
2.�เปิดวาล์ว
3.ท�าความสะอาดปากก๊อก

น�า้ไหลไมแ่รง
และไฟแสดงไมก่ะพริบ

1.�เปิดวาล์วไมส่ดุ
2.�ฟิลเตอร์อดุตนั
3.�มีสิง่สกปรกอดุตนัอยูท่ี่ปากก๊อก
4.�แรงดนัน�า้ต�่า

1.�เปิดวาล์วจนสดุ
2.�ท�าความสะอาดฟิลเตอร์
3.�ท�าความสะอาดปากก๊อก
4.�ตรวจสอบระบบทอ่ประปา

น�า้ไหลตอ่เนือ้งเป็นเวลา�1�นาที
ไฟแสดงไมก่ะพริบ

มีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์ น�าวตัถอุอกจากระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์
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SERVICE PARTS

GEOMETRIC TOUCHLESS LAVATORY FAUCET
กอกอางลางหนาระบบเซ็นเซอร จีโอเมทริค ทัชเลส

K-13471X/K-13471X-E2

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

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

 

Connect Wire Assy
ชดุสายไฟ

Bracket Assy
แผงยดึ

16306X**
AC Power Unit
ชดุจา่ยไฟ AC

Hex Wrench
ประแจแอล

1038953-SP
Solenoid/Cap Assy
ฝาปิดโซลนิอยด์

Mounting Hardware
อปุกรณ์ยดึก๊อกนํ �า

1211203-SP
(K-13471X-E2)
Aerator
ปากก๊อก

1093559-SP
(K-13471X)
Aerator
ปากก๊อก Aerator Key

กญุแจไขปากก๊อก

834754-SP
Inlet Hose
สายนํ �าดี

1095784-SP
Function 
Cavity Assy
วาล์ว

1201519-SP-BC
Connector
ข้อตอ่

SP1292992
(K-13471X-E2)
Connector
ข้อตอ่

Outlet Assy
ทางนํ �าออก

1035611-SP**
Drain
สะดืออา่ง

Screw, M4 x 15
สกรูขนาด M4 x 15

1097655-SP
Control & Battery Assy
ชดุควบคมุและแบตเตอรี�
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