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Thank You for Choosing Kohler Company

Building materials and wiring should be routed away from the pump body and other heat-producing components  
of the unit.

A pressure wire connector marked “Earth/Ground” is provided within the wiring compartment. To reduce  
the risk of electric shock, connect this connector to the grounding terminal of your electric service or supply  
panel with copper wire equivalent in size to the circuit conductor supplying this equipment.

Grounding is required. The unit should be installed by a qualified service representative, and grounded.

NOTE: Install to permit access for servicing.

NOTICE : Follow all local plumbing and electrical codes.

B. Factory-Assembled Features
Your bath has been manufactured to the highest possible standard, it has been factory tested and approved.

WARNING : Unauthorized modification may cause unsafe operation or affect performance of the bath 
with airjets. Do not relocate the blower motor, or make other modifications to the system in the absence of 
kit instructions, as this could adversely affect the performance and safe operation of the bath with airjets. 
Kohler Thailand shall not be liable under its warranty or otherwise for personal injury or damage caused 
by any such unauthorized modification.

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before  
you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please call 0-2204-6222 for  
Call Center (Thailand). Thank you again for choosing Kohler Company.

Important Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

□ Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation  
 sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly  
 mistakes. In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.
□ 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.
□ These instructions contain important care, cleaning, and warranty information, please leave these instructions  
 for the consumer.

A.	 Installation	Hazard	Notification

DANGER : Risk of fire, electric shock, or injury to persons. Read important safety instructions included 
in these instructions.

WARNING : Risk of electrical shock. A licensed electrician should make all electrical connections.

WARNING : Risk of electrical shock. Disconnect power before servicing.

WARNING : Risk of injury or property damage. Please read all instructions thoroughly before beginning 
installation, including  the following product requirements.

DANGER : Risk of electric shock. Connect only to circuits protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter  
(GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB).
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Tools

Before You Begin

Product Requirement

CAUTION : Risk of product damage. Do not lift the bath by the piping or pump, or use the piping or pump 
 for structural support of the bath.

□ We recommend this bath for drop-in.
□ Inspect the bath for damage before you begin installation.
□ You must install this bath to an adequately supported, level subfloor.
□ Confirm adequate support for a rim-mounted faucet, large faucets that may be inadvertently used as a means  
 of support are not appropriate or safe for this installation.

Plus:
• Conventional woodworking or 
 concrete installation tools and materials
• Drop cloth

Silicone Sealant Measuring Tape LevelPencil

Pipe WrenchSafety Glasses

A. Summary of Key Requirements
□ Observe all local plumbing codes.
□ Install the unit to a level subfloor.
□ Provide properly-dimensioned framing.

B.	Plumbing	Specifications
If using a rim-mounted bath faucet, flexible connections between the valves and spout may be required. Confirm 
adequate mounting, connection space of specified faucet for your installation.

C. Product Inspection
Carefully unpack and inspect the bath with airjets for damage. Leave all materials in the carton during constructions  
to prevent damage.

D. Electrical Requirements
The installation must have a Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB). The ELCB protects against Line-to-ground  
shock hazard. Use a 220-240 V, 20 A (minimum), 50/60 Hz dedicated service for the bath with airjets.

E. Connections and Service Access
Before installation, ensure proper access to the final connections.

NOTICE : Provide generous, unrestricted service access to the pump. You must provide access for servicing  
the pump and controls. The access must be located immediately next to the pump. Study the roughing-in  
information packed with the whirlpool (the size of access panel should not less than 500 x 450 mm).
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CAUTION : Risk of product damage. Do not support the bath by the rim.

Prepare the Site

Concrete Construction

NOTICE : Adequate floor support must be provided. Consult the roughing-in sheet packed with your bath for 
specific floor loading requirements.

NOTICE : Unless otherwise specified, floor support under the bath must provide for a minimum 390 kg/square 
meter loading.

NOTICE: Provide adequate ventilation and a minimum of 15 cubic feet (0.4 cubic meters) in the installed location  
for cooling the motor and to supply sufficient air for the blower. Do not install the blower motor closer than 2.5 mm 
from the wall or other objects.

□ Make sure the flooring offers adequate support for your bath, and verify that the subfloor is flat and level. 
□ This bath may be installed next to the wall or in an island installation. An island installation requires a four  
 side surround. In both instances, make sure the deck is supported by brick or concrete.
□ Install an access panel to allow the pump to be serviced.
□ Construct brick or concrete supports.
□ Provide 2 mm gap between the bath rim and the concrete or brick framing. Frame the floor, or construct  
 a frame for a raised installation, in accordance with the roughing-in information packed with the bath.
□ Position the plumbing according to the roughing-in information packed. Cap the supplies, and check for leaks.

Typical
Access
Panel

Whirlpool may be installed next to 
the wall or as an island installation.

Install an access panel to allow 
the pump to be serviced.

Bath
2 mm

Approved
Tile Backing

Approved
Tile Backing

Tile
Brick

Tile Brick

1/2" Water Supply
Power Supply

300-400

Ø2" Outlet

1500
500-700
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CAUTION : Risk of product damage. Do not lift the bath by the piping or pump, or use the piping or pump  
for structural support of the bath.

Bath Installation

Prepare the Bath

□ When removing bath. Do not lift bath by pipe work. Inspect for any possible damage that may have occurred  
 in transit.
□ Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the bath is level. Use silicone to seal between drain and trap.
□ Seal the joint between the bath rim and the finished tiled wall using silicone sealant.
□ Ensure adjustable feet are fitted through holes drilled in support frame.
□ Locate bath in proposed position. The protect film originally covering your spa has been recovered to fit its  
 equipment, therefore, carefully protect its surface during installation.
□ Make sure the bath is level (and resting on all support blocks).

□ Install the drain to the bath according to the drain manufacturer’s instructions. Do not connect the trap  
 at this time.
□ To adjust the height, loosen the nut A, adjust the height by tightening the nut B, and then tighten the nut A.
□ Position the bath on the support, adjust the level.

Bath rim must be fully supported.

560-600 mm

Bath

Pipe

Adjust and lock to recommended height.

Adjust the nut A to lock/unlock 
the adjustable feet.

Adjust the height of the bath 
by tightening the nut B.

A
B

Bath must be installed level on all top edges.

Plumbing Installation

NOTE : An access panel will simplify future maintenance.

□ Connect the drain to the trap according to the drain manufacturer’s instructions.
□ Open the hot and cold water supplies, and check the supply connections for leakage.
□ Run water into the bath, and check the drain connections for leakage.

CAUTION : Risk of product damage. Ensure a watertight seal on the bath drain.
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WARNING : Risk of electric shock. Make sure the power has been disconnected before performing the 
following procedures.

WARNING : Risk of fire, electric shock, or injury to persons. Be sure to insert the grounding pin of the 
power cord plug in to the grounding contact of the electrical outlet or power strip and make sure it works. 
Improper insertion, no insertion or noneffective grounding can result in eletric shock, fire of damage to 
your bath

Make Electrical Connection

□ The whirlpool controls and system have been prewired at the factory. A licensed electrician must install ELCB  
 (Earth-Leakage Circuit-Breaker).
□ Provide a separate equipment earthing conductor for the earth lug located inside the junction box. The earthing  
 conductor must not be connected to any current-carrying conductor. Follow local electrical codes. Bond in  
 accordance with national and local codes.

N

NE

L

L

E Control Box

Power Supply

LINE

LOADOFF

ON

2 P
20 A

120-240V

50/60 Hz

SENSITIVITY 15 mA OPERATING TIME MAX. 0.1s

TEST 
BUTTON

LEAKAGE
INDICATOR

INPUT

OUTPUT

DANGER : Risk of fire, electric shock, or injury to persons. To reduce the risk of electric shock, connect  
the pump to a properly grounded Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB). This will provide additional  
protection against line-to-ground shock hazard. A 220 - 240 V, 20 A, 50/60 Hz dedicated circuit is required.

WARNING : Risk of fire, electric shock, or injury to persons. When using electrical products, basic  
precautions should always be followed, including the following:

The above units must be connected by a registered electrician.

IMPORTANT : Access to power connections must be provided and must comply with local authority regulations.

Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB) Connection
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Air Blower Connection

Assemble nozzle connection onto blower.

IMPORTANT : Maximum standard length of flexible blower hose 1.5 metres. If blower installation is greater  
than specified distance then an extension kit will be required

NOTE : Hose connection to manifold is factory fitted.

□ Push the rubber cuff onto blower nozzle and secure in position with hose clip.
□ Connect the blower to the control box.

Hose Clip
Connector

Rubber Cuff

Flexible Hose

Manifold
Push rubber cuff onto blower nozzle 
and secure in position with hose clip.

Connect the blower to the control box.

Maximum Distance 1.5 metres
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Confirm	Proper	Operation

NOTE : Please read these steps carefully before you operate your dual system bath. 
(refer to the “Switch Function and Operation” section)

□ Check all electrical connections, and make sure the electrical power to the whirlpool is turned on.
□ Make sure all union connections to the pump and heater are securely hand tightened.
□ Position the jet nozzles so they face down toward the basin. Turn the jet trim ring fully counterclockwise.
□ Fill the bath to a level above the top of the higher jet around 40 cm.
□ Press the Power On/Off button to turn on the whirlpool. The whirlpool will start at medium flow. Check all  
 bath piping connections, on the back side, for leaks.
□ Turn the jet trim clockwise to decrease the flow, and counterclockwise to increase the flow
□ Press the Power On/Off button a second time to turn the bath off.

NOTE : The water temperature in the bath should not exceed 40° C (104° F). The heater will automatically turn off  
as the water temperature approaches 40° C (104° F), and will remain off until the water cools.

Complete the Brick

□ Cover the constructed brick with cement. Seal the joints between the bath rim edge and the brick with silicone  
 sealant.
□ Cover the outer side of the constructed brick with tiles. Seal the joints between the bath rim and tile with silicone  
 sealant.

Cement

Brick
Bath

Bath

Wall
Finished Material Apply Silicone Sealant

Turn the jet trim ring counterclockwise 
 to increase the flow.

Turn the jet trim ring clockwise
 to decrease the flow.

Fill with water (40 cm) above the highest jet.
Position the jet nozzles to direct 
the water flow as desired.

Pop-Up Drain Control Knob

Turn counterclockwise 
to close the pop-up drain.

Turn clockwise to 
open the pop-up drain.
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Switch Function and Operation

IMPORTANT : If the running system cannot detect the presence of water level (power indicator flashes in green), 
the motor / heater / pump will shut off automatically.

A. Light Indicators

B. Air Massage Operation

Power
Water
Fault

ON/OFF

AUTO SANITISING CYCLE

OSCILLATING CYCLE-PRESS BOTH

Power available indicator

Red light indicates power available to control box and electronic switch.

Water level indicator 

Fill bath with water ensuring that the water level 40mm above spa jets.  
After you press Motor pump / heater on/off, the water level indicator 
will light in green.

Fill the bath with warm water ensuring that the water level is 40 mm 
above spa jet.  Press on/off button.

To increase Air Blower speed: press until desired speed reached.

To decrease Air Blower speed: press until desired speed reached.

Press both switches together for Auto High-Low cycle (Wave Action).

Press on/off button.

Power

Water

Fault Indicator lights in red

Power

Water

Fault Indicator lights in green

ON/OFF

Turning off

ON/OFF

Turning on

High Speed

Low Speed

Oscillating cycle
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1st push

Motor Pump on / Heater on.

2nd push

Motor Pump on / Heater off.

3rd push

Motor Pump off / Heater off.

D. Air Bubble Volume Control

Turn the knob clockwise to increase air bubble volume and turn counterclockwise to decrease air bubble volume in 
whirlpool system.

Switch Function and Operation (Cont.)

C. Motor Pump/Heater On/Off Control

Allows bather to switch off the heater when not required.

E. Auto Sanitising Cycle
Auto clean up cycle will commence 20 minutes after the bath has been emptied of water. The blower and heater  
will then restart and operate for 2 minutes sanitising the system with hot air before automatically shutting down.

F. Auto Timer
The auto safety timer will shut the air/spa system down automatically after 30 minutes of continual operation,  
and can be restarted again by pressing the electronic ON/OFF switch.

IMPORTANT : Air spa system will only operate for 5 seconds if insufficient water level is detected, automatically 
shutting down.

G. Leakage Detection

Leakage Detection indicator 

When the fixture is powered on and the bath has run out of water,  
press Blower Speed Decrease button, Blower Speed Increase button and  
Motor/Pump-Heater button simultaneously for more than 3 seconds to 
create a simulation of electricity leakage, then the indicator will flash in 
red and green alternatively. This indicates the leakage detection function  
is well in use, otherwise, there’s possibility that this function fails to  
operate normally and may result in electric shock accident. 

Release three buttons and the bath will not function anymore if any key  
is pressed. Make the bath powered-on again and the bath will restore its 
function.

Power

Water

Fault Indicator flashes in red 
and green alternatively.

Indicator lights in red

Indicator lights in blue

Indicator turns off

Turn counterclockwise to decrease 
air bubble volume in whrilpool

Turn clockwise to increase 
 air bubble volume in whirlpool
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Care and Cleaning

SYMPTOMS PROBABLE CAUSES RECORRECTIVE ACTION
1. Dual System bath  
 does not start.

A. Controller is not power on. A. Set/reset ELCB breaker; check wiring.

B. User keypad cable loose or damaged. B. Check wire connections. If necessary,  
 replace user keypad.

C. User keypad does not work. C. Replace user key pad.

D. Pump does not work. D. Replace pump.

2. Pump stops  
 automatically  
 within 30 minutes.

A. ELCB trips. A. Correct ELCB trips.

3. Pump does not  
 stop automatically  
 after 30 minutes.

A. Controller trips. A. Replace controller.

4. Pump does not  
 stop when pump  
 on/off button on 
 user keypad is  
 pressed.

A. User keypad cable loose or damaged. A. Check wire connections. If necessary,  
 replace user keypad.

B. User keypad does not work. B. Replace user keypad.

5. Pump operates  
 but cannot adjust  
 massage strength.

A. User keypad cable loose or damaged. A. Check wire connections. If necessary,  
 replace user keypad.

B. User keypad does not work. B. Replace user keypad.

C. Controller does not work. C. Replace the controller.

D. Electronic adjustment valve does not work. D. Replace electronic adjustment valve.

6. Pipe cleaning  
 does not work.

A. User keypad cable loose or damaged. A. Check wire connections. If necessary,  
 replace user keypad.

B. User keypad does not work. B. Replace user keypad.

C. Pump does not work. C. Replace pump.

D. Controller does not work. D. Replace the controller.

Troubleshooting

Cleaning Your Acrylic Bath

□ Use a mild detergent such as liquid dishwashing soap and warm water for cleaning. Do not use abrasive  
 cleaners that may scratch or dull the surface.
□ 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.
□ Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry  
 any overspray that lands on nearby surfaces.
□ Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to  
 clean surfaces.

NOTE : To restore dull or scratched units : Apply white automotive polishing compound with a clean rag. 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.

Cleaning Your User Keypad

Use a soft cloth to wipe the keypad and remote control after each use. If the surface becomes dirty, use a non-abrasive 
soap and warm water to clean.
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ผลิตภณัฑ์โคห์เลอร์

ข้อมูลส�ำคัญ

ข้อมูลส�ำคัญ

	 เราขอขอบคณุทา่นท่ีเลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์	เรามีความยินดีอยา่งย่ิงท่ีทา่นให้ความไว้วางใจในคณุภาพผลติภณัฑ์โคห์เลอร์		โปรดสละ 
เวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการ	ตดิตัง้หากทา่นพบปัญหาเก่ียวกบัการตดิตัง้หรือการท�างาน	กรุณาตดิตอ่ลกูค้าสมัพนัธ์		(ประเทศไทย)	 
0-2204-6222	ขอขอบคณุอีกครัง้ท่ีทา่นเลือกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์

□ โปรดอา่นค�าแนะน�าการตดิตัง้ในแตล่ะหวัข้อตามล�าดบั	เพ่ือให้ทา่นเข้าใจถงึขัน้ตอนในการตดิตัง้รวมถงึการใช้เคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ 
	 ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมกบัการตดิตัง้ของทา่น	ซึง่อาจชว่ยทา่นหลกีเลีย่งจากความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้	ควรอา่นและปฏิบตัติามค�าแนะน�า 
	 เพ่ือการตดิตัง้ท่ีเหมาะสม

□ ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์	บริษัทฯได้พฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ืองสม�า่เสมอ	 
	 ดงันัน้	บริษัทฯ	ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

□	 คูมื่อฉบบันีมีข้้อมลูส�าคญัเก่ียวกบัการดแูลรักษา,	การท�าความสะอาด	และการรับประกนั	โปรดมอบคูมื่อนีใ้ห้แก่เจ้าของผลติภณัฑ์

ก.	อันตรำยจำกกำรตดิตัง้

ตดิตัง้สายไฟให้หา่งจากป๊ัมหรืออปุกรณ์ให้ความร้อน

ขัว้ตอ่สายไฟท่ีมีตวัอกัษร	“Earth/Ground”	ก�ากบัจะอยูใ่นชอ่งเก็บสายไฟ	 เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดไฟฟ้าลดัวงจร	ให้ตอ่ขัว้ตอ่นี ้
เข้ากบัขัว้ตอ่สายดนิในตู้ เมนสวิตซ์หรือแผงควบคมุไฟฟ้าผา่นสายไฟทองแดงท่ีมีขนาดเหมาะสม

ต้องเดนิสำยดนิทกุครัง้	ตดิตัง้ผลติภณัฑ์และตอ่สายดนิโดยชา่งผู้ช�านาญการเทา่นัน้

ข้อสังเกต	:	ตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ารุงเพ่ือความสะดวกในการบ�ารุงรักษาผลติภณัฑ์

ข้อพงึระวัง	:	ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล	และข้อก�าหนดควบคมุอาคาร

ข.	ผลิตภณัฑ์ได้รับกำรตดิตัง้จำกโรงงำน
อา่งอาบน�า้ระบบน�า้วนนีถ้กูออกแบบและผลติตามมาตรฐานระดบัสงู	รวมถงึผา่นการทดสอบและรับรองจากโรงงาน

อันตรำย	:	ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ซึ่งอำจท�ำให้เกดิเพลงิไหม้หรือได้รับบำดเจบ็	อา่นข้อควรระวงัท่ีระบอุยูใ่น
คูมื่อนี ้

ค�ำเตอืน	: ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ทรัพย์สินเสียหำย	โปรดอา่นคูมื่อการตดิตัง้ให้ละเอียดครบถ้วนก่อนเร่ิมตดิตัง้	และปฏิบตัิ
ตามข้อแนะน�าอยา่งเคร่งครัด

ค�ำเตอืน	:	ไม่อนุญำตให้ท�ำกำรดดัแปลงใดๆ	ซึ่งอำจเป็นสำเหตุให้เกดิกำรใช้งำนที่ไม่ปลอดภยัหรือมีผลต่อประสทิธิภำพ	
กำรใช้งำนของหวัเจท็	 ห้ามย้ายต�าแหนง่เคร่ืองเป่าลมหรือดดัแปลงระบบและชุดุอปุกรณ์ตา่ง	ๆ 	 ซึง่อาจมีผลกบัประสทิธิภาพ
และความปลอดภยั	ในการใช้งานระบบน�า้วน-อดัอากาศ	โคห์เลอร์(ประเทศไทย)	จะไมรั่บผิดชอบตอ่การกระท�าดงักลา่ว	รวมถงึ
การได้รับบาดเจ็บและความเสียหายตา่งๆ	ท่ีอาจเกิดขึน้	จากการแก้ไขดดัแปลงโดยไมไ่ด้รับอนญุาต

อันตรำย	:	ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ต้องตดิตัง้ผลติภณัฑ์เข้ากบัอปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวแบบ	ELCB

ค�ำเตอืน	: ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	เช่ือมตอ่สายไฟโดยชา่งผู้ช�านาญการด้านไฟฟ้าเทา่นัน้

ค�ำเตอืน	: ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ถอดปลัก๊ไฟก่อนท�าการซอ่มบ�ารุง
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ข้อก�ำหนดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์

เคร่ืองมือ

ก่อนเร่ิมกำรตดิตัง้

ก.	ข้อมูลจ�ำเพำะที่ส�ำคัญ
□ ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
□ ตดิตัง้ผลติภณัฑ์บนพืน้ท่ีได้ระดบั
□ เตรียมพืน้ท่ีให้เหมาะกบัโครงสร้างรองรับอา่งอาบน�า้

ข.	ระบุลักษณะเฉพำะของก๊อกน�ำ้
หากใช้ก๊อกน�า้ท่ีตดิตัง้บนขอบอา่งอาบน�า้	 ต้องตรวจสอบระยะสายน�า้ดีท่ีประกอบระหวา่งวาล์วกบัหวัก๊อกน�า้	 เพ่ือให้แนใ่จวา่	 ก๊อกน�า้ 
มีพืน้ท่ีการตดิตัง้ท่ีเหมาะสมตามระยะการตดิตัง้ท่ีได้ระบไุว้

ค.	กำรตรวจสอบผลิตภณัฑ์
ตรวจสอบความเสยีหายหรือช�ารุดของอา่งอาบน�า้	เก็บอปุกรณ์ทัง้หมดไว้ในกลอ่งระหวา่งรอตดิตัง้เพ่ือป้องกนัความเสยีหายหรือช�ารุด

ง.	 ระบบไฟที่จ�ำเป็น
ต้องติดตัง้อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติแบบ	ELCB	 อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัว	 กระแสไฟฟ้า 
ท่ีใช้ส�าหรับอา่งอาบน�า้ระบบน�า้วนคือ	220-240	โวลต์,	20	แอมป์,	50/60	เฮิรตซ์

จ.	ตดิตัง้ช่องซ่อมบ�ำรุง
ก่อนตดิตัง้	ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชอ่งซอ่มบ�ารุงอยูใ่นต�าแหนง่ท่ีเข้าถงึได้สะดวก

ข้อพงึระวัง	:	จดัเตรียมชอ่งซอ่มบ�ารุงส�าหรับป๊ัมท่ีเข้าถงึได้สะดวก	ทา่นต้องตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ารุงส�าหรับป๊ัมและระบบควบคมุตา่งๆ 
โดยชอ่งซอ่มบ�ารุงต้องอยูถ่ดัจากป๊ัม	โปรดอ้างอิงระยะการตดิตัง้ท่ีระบไุว้	(ชอ่งซอ่มบ�ารุงควรมีขนาดไมน้่อยกวา่	กว้าง	50	x	สงู	45	ซม.)

เครื�องมือและวสัดเุพิ�มเตมิ:
• เครื�องมือและวสัดอุปุกรณ์สําหรับงานไม้
 หรือเครื�องมือและวสัดอุปุกรณ์าสําหรับ งานก่ออิฐ
• เศษผ้า

ซลิโิคน ตลบัเมตร ระดบันํ �าดินสอ

ประแจจบัทอ่แวน่ตานิรภยั

□ ขอแนะน�าให้ตดิตัง้อา่งอาบน�า้รุ่นนีแ้บบฝังตวั

□	 ตรวจสอบความเสียหายของผลติภณัฑ์ก่อนตดิตัง้

□	 ตดิตัง้อา่งอาบน�า้ในต�าแหนง่ท่ีเหมาะสมและได้ระนาบกบัพืน้

□	 ตรวจสอบยืนยนัระยะก๊อกลงอา่งท่ีติดตัง้อยูบ่นขอบอา่งอาบน�า้

ข้อควรระวัง	:	ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์ช�ำรุด	ห้ามยกอา่งอาบน�า้โดยจบัท่ีทอ่หรือป๊ัม	หรือใช้ทอ่/ป๊ัมเป็นโครงสร้าง
รองรับน�า้หนกัของอา่งอาบน�า้
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เตรียมพืน้ที่ตดิตัง้

โครงสร้ำงคอนกรีต

ข้อพงึระวัง	:	จดัเตรียมพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับตดิตัง้อา่งอาบน�า้	 โปรดอ้างอิงระยะการตดิตัง้จากเอกสารท่ีให้มาพร้อมผลติภณัฑ์

ข้อพงึระวัง	:	 พืน้ท่ีรองรับอา่งอาบน�า้จะต้องสามารถรองรับน�า้หนกัได้อยา่งน้อย	390	กิโลกรัม/ตารางเมตร

ข้อพงึระวัง	:	 เตรียมพืน้ท่ีตดิตัง้ให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ	และเว้นท่ีวา่งไว้อยา่งน้อย	15	ลกูบาศก์ฟตุ	(0.4	ลกูบาศก์เมตร)	เพ่ือระบาย
ความร้อนมอเตอร์	ตดิตัง้มอเตอร์หา่งจากผนงัหรือวตัถอ่ืุนๆ	ไมน้่อยกวา่	2.5	มม.

□	 ตดิตัง้อา่งอาบน�า้ในต�าแหนง่ท่ีเหมาะสมและได้ระนาบกบัพืน้

□	 ทา่นสามารถติดตัง้อา่งอาบน�า้ไว้ใกล้ผนงัหรือแยกอิสระ	 ส�าหรับการตดิตัง้แบบแยกอิสระต้องก่ออิฐเพ่ือเป็นโครงรองรับอา่งอาบน�า้ 
	 ทัง้	4	ด้าน

□	 ตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ารุงส�าหรับป๊ัม

□	 ก่ออิฐหรือคอนกรีตเพ่ือเป็นโครงรองรับอา่งอาบน�า้

□	 เว้นชอ่งวา่ง	 2	 มม.	 ระหวา่งขอบอา่งอาบน�า้และโครงอิฐหรือคอนกรีต	 ปพืูน้หรือก่อโครงส�าหรับตดิตัง้อา่งอาบน�า้ยกสงูโดยอ้างอิง 
	 ระยะการตดิตัง้ในเอกสารท่ีให้มาพร้อมผลติภณัฑ์

□	 เดนิทอ่ประปาโดยอ้างอิงระยะการติดตัง้ท่ีระบไุว้	เปิดวาล์วน�า้แล้วตรวจสอบรอยร่ัวซมึ

ข้อควรระวัง	:	ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์ช�ำรุด	ห้ามใช้ขอบอา่งอาบน�า้เป็นตวัรับน�า้หนกั

1/2" ทอ่นํ �าดี
ปลั�กไฟ

300-400

Ø2" ทอ่นํ �าทิ �ง

1500
500-700

Brick

ชอ่ง
ซ่อมบาํรงุ

ทา่นสามารถตดิตั �งอา่งอาบนํ�า
ไวใ้กลผ้นงัหรอืแยกอสิระ

ตดิตั �งชอ่งซ่อมบาํรงุสาํหรบัปั�ม

อา่งอาบนํ�า

2 มม.

ผนงัของ
แผน่กระเบื�อง

ผนงัของ
แผน่กระเบื�อง

กระเบื�อง

อฐิกระเบื�อง
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จดัเตรียมอ่ำงอำบน�ำ้

□	 ตดิตัง้ทอ่น�า้ทิง้เข้ากบัอา่งอาบน�า้โดยอ้างอิงระยะการตดิตัง้จากผู้ผลติ	อยา่ตอ่ทอ่พกัน�า้เข้ากบัทอ่น�า้ทิง้ในขัน้ตอนนี ้

□	 ปรับระดบัความสงูของอา่งโดยคลายนอต	A	จากนัน้ปรับระดบัความสงูอา่งโดยการขนันอต	B	แล้วขนันอต	A	ให้แนน่	

□	 วางอา่งบนโครงรับน�า้หนกั	ปรับระดบัให้เทา่กนัทกุด้าน

กำรตดิตัง้อ่ำงอำบน�ำ้

ข้อควรระวัง	:	ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์ช�ำรุด	 ห้ามยกอา่งอาบน�า้โดยจบัท่ีทอ่หรือป๊ัม	หรือใช้ทอ่/ป๊ัมเป็นโครงสร้าง
รองรับน�า้หนกัของอา่งอาบน�า้

□	 เม่ือต้องการเคลื่อนย้ายอา่งอาบน�า้	 ห้ามยกอา่งอาบน�า้โดยจบัท่ีทอ่หรือป๊ัม	โปรดตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการ 
	 เคลื่อนย้าย

□	 สวมทอ่สะดืออา่งเข้ากบัทอ่น�า้ทิง้	ตรวจสอบให้แนใ่จวา่อา่งอาบน�า้ได้ระดบัเทา่กนัทกุด้าน	ทาซลิโิคนตรงรอยตอ่ระหวา่งข้อตอ่ทอ่น�า้ทิง้

□	 ทาซลิโิคนตรงรอยตอ่ระหวา่งขอบอา่งอาบน�า้และกระเบือ้งปผูนงั

□	 ปรับระดบัความสงูขาอา่งอาบน�า้ตามความเหมาะสม

□	 วางอา่งอาบน�า้ในต�าแหนง่ท่ีก�าหนดไว้	ระมดัระวงัอยา่ให้เกิดรอยขีดขวนบนพืน้ผิวอา่งอาบน�า้ระหวา่งตดิตัง้

□	 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่อา่งอาบน�า้ได้ระดบัเทา่กนัทกุด้าน	(และวางแนบอยูบ่นโครงรองรับน�า้หนกั)

กำรตดิตัง้ท่อน�ำ้

ข้อควรระวัง	:	ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรุด	ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่รอยร่ัวซมึบนข้อตอ่ทอ่น�า้ทิง้ของอา่งอาบน�า้

ข้อพงึระวัง	:	ชอ่งซอ่มบ�ารุงจะชว่ยให้ทา่นสามารถซอ่มบ�ารุงผลติภณัฑ์ได้อยา่งสะดวก

□	 ตอ่ทอ่น�า้ทิง้เข้ากบัอา่งอาบน�า้โดยอ้างอิงระยะการตดิตัง้จากผู้ผลติ

□	 เปิดน�า้ร้อนและน�า้เย็นทิง้ไว้สกัครู่เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึตามข้อตอ่ตา่งๆ

□	 จากนัน้เปิดน�า้ลงอา่งเพ่ือตรวจสอบรอยร่ัวซมึบนข้อตอ่ทอ่น�า้ทิง้ของอา่งอาบน�า้

ขาอ่างตอ้งแนบกบัโครงรบันํ�าหนกั

560-600 มม.

อ่างอาบนํ�า

ท่อ

ปรบัระดบัความสูงของอ่างตามขอ้แนะนํา

ขนันอต A เพื�อล็อกหรือปลดล็อก

ขาปรบัระดบัอ่างอาบนํ�า
ปรบัความสูงอ่างโดยการ
ขนันอต B

A
B

อ่างนํ�าตอ้งไดร้ะดบัเท่ากนัทกุดา้น
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กำรตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำ

อันตรำย	:	ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ซึ่งอำจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือได้รับบำดเจบ็	 เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง 
ท่ีเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร	ต้องตดิตัง้ผลติภณัฑ์เข้ากบัอปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวแบบ	ELCB	อปุกรณ์ดงักลา่วจะชว่ยป้องกนั 
กระแสไฟฟ้าร่ัว	กระแสไฟฟ้าท่ีใช้คือ	220-240	โวลต์,	20	แอมป์,	50/60	เฮิรตซ์

ค�ำเตอืน	:	ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ซึ่งอำจท�ำให้เกดิเพลงิไหม้หรือได้รับบำดเจบ็	ยดึถือปฏิบตัติามข้อควรระวงั 
เบือ้งต้นทกุครัง้ท่ีใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้า

ค�ำเตอืน	:	 ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่	 ขณะตดิตัง้อา่งอาบน�า้ระบบไฟฟ้ายงัไมถ่กูเช่ือมตอ่
กบักระแสไฟ

ค�ำเตอืน	:	 ควำมเส่ียงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ต้องให้แนใ่จวา่ขาเสยีบปลัก๊ไฟเข้ากบัขาดนิของเต้ารับ	 การเช่ือมตอ่ไมถ่กูวิธี	
หรือการตดิตัง้สายดนิท่ีไมมี่ประสทิธิภาพ	อาจท�าให้เกิดไฟไหม้	ไฟฟ้าลดัวงจร	หรือท�าให้ผลติภณัฑ์ของทา่นเสยีหายได้

เช่ือมต่อสำยไฟโดยช่ำงผู้ช�ำนำญกำรด้ำนไฟฟ้ำเท่ำนัน้

ข้อส�ำคัญ	:	ต้องตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ารุงและยดึถือปฏิบตัติามข้อก�าหนดท้องถ่ินอยา่งเคร่งครัด

กำรต่ออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ำร่ัวแบบ	ELCB

□	 คา่กระแสไฟฟ้าส�าหรับอา่งอาบน�า้ระบบน�า้วนคือ	15	แอมป์	เพ่ือความปลอดภยัในการใช้งาน	ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว 
	 (ELCB)	ตามท่ีระบไุว้ในข้อก�าหนดด้านไฟฟ้า

□	 ผลติภณัฑ์นีจ้ดัเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท	Class	1	ตามมาตรฐาน	GB	4706.	1-	2005	ต้องตอ่สายดนิทกุครัง้	ห้ามตอ่ตวัน�าสายดนิ 
	 เข้ากบัตวัน�าไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น	 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและข้อก�าหนดควบคมุอาคารและยดึถือปฏิบตัติามข้อก�าหนด 
	 ท้องถ่ินและข้อก�าหนดระดบัชาตอิยา่งเคร่งครัด

N

NE

L

L

E กลอ่งควบคมุ

แหลง่จา่ยไฟ

LINE

LOADOFF

ON

2 P
20 A

120-240V

50/60 Hz

SENSITIVITY 15 mA OPERATING TIME MAX. 0.1s

TEST 
BUTTON

LEAKAGE
INDICATOR

INPUT

OUTPUT

1241693-X2-A 16  Kohler Co.



กำรต่อป๊ัมลม

ประกอบข้อต่อเข้ำกับป๊ัมลม

ข้อสังเกต	:	ทอ่ลมถกูตดิตัง้จากโรงงาน

□	 ประกอบข้อตอ่เข้ากบัปลายทอ่ป๊ัมลมแล้วยดึไว้ด้วยคลปิรัดทอ่

□	 เช่ือมตอ่ป๊ัมลมเข้ากบักลอ่งควบคมุ

ข้อส�ำคัญ	:	ความยาวสงูสดุของทอ่ออ่นคือ	1.5	ม.	ต้องใช้ชดุสายตอ่หากต�าแหนง่ตดิตัง้ป๊ัมลมมีระยะเกินกวา่คา่ท่ีก�าหนดไว้

คลปิรัดทอ่
ข้อตอ่

ข้อตอ่ยาง

สายออ่น

ทอ่ลม
ประกอบขอ้ต่อเขา้กบัปลายท่อปั�มลม

แลว้ยึดไวด้ว้ยคลิปรดัท่อ

เชื�อมตอ่ปั�มลมเข้ากบักลอ่งควบคมุ

ระยะหา่งไมเ่กิน 1.5 เมตร
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กำรก่ออฐิ

□	 ฉาบปนูซีเมนต์บนอิฐท่ีก่อไว้	ทาซลิโิคนตรงรอยตอ่ระหวา่งขอบอา่งอาบน�า้และอิฐ

□	 จากนัน้จงึปกูระเบือ้ง	แล้วทาซลิโิคนตรงรอยตอ่ระหวา่งขอบอา่งอาบน�า้

ตรวจสอบกำรท�ำงำน

ข้อสังเกต	:	 โปรดอา่นขัน้ตอนการใช้งานให้ละเอียดครบถ้วนก่อนเร่ิมใช้งาน	(ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิ	โปรดดหูวัข้อ	“การใช้งาน”

□	 ตรวจสอบการเช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้า	จากนัน้จงึเปิดแหลง่จา่ยไฟ

□	 ตรวจสอบขัว้ตอ่สายไฟท่ีตอ่เข้ากบัป๊ัมและเคร่ืองท�าความร้อน

□	 ปรับต�าแหนง่หวัเจ็ทให้ชีล้ง	หมนุขอบหวัเจ็ททวนเข็มนาฬิกาจนสดุ

□	 เตมิน�า้ในอา่งอาบน�า้ให้ได้ระดบัสงูกวา่หวัเจ็ทประมาณ	40	ซม.

□	 กดปุ่ มเปิดปิดเพ่ือเปิดระบบน�า้วน	ระบบน�า้วนจะเร่ิมท�างานท่ีระดบัปานกลาง

□	 ปรับหวัเจ็ทแตล่ะต�าแหนง่ให้ได้ระดบัตามต้องการ	หมนุขอบหวัเจ็ทตามเข็มนาฬิกาเพ่ือลดอตัราการไหลของน�า้	และหมนุขอบหวัเจ็ท 
	 ทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิมอตัราการไหลของน�า้

□	 กดปุ่ มเปิดปิดอีกครัง้เพ่ือปิดระบบน�า้วน

ข้อสังเกต	:	อณุหภมิูน�า้ในอา่งอาบน�า้ต้องไมเ่กิน	40°C	(104°F)	 เคร่ืองท�าความร้อนจะปิดการท�างานอตัโนมตั	ิหากอณุภมิูน�า้ 
สงูเกินกวา่	40°C	(104°F)	และจะไมท่�างานจนกวา่อณุภมิูน�า้จะลดลง

หมนุขอบหวัเจ็ททวนเข็มนาฬกิา
เพื�อเพิ�มอตัราการไหลของนํ �า

หมนุขอบหวัเจ็ทตามเข็มนาฬกิา
 เพื�อลดอตัราการไหลของนํ �า

เติมนํ �าในอา่งอาบนํ �าให้ได้ระดบัสงูกวา่หวัเจ็ท
 ประมาณ 40 ซม. ปรับตําแหนง่หวัเจ็ทได้ตามต้องการ

ปุ่ มเปิด/ปิด สะดืออา่ง

หมนุปุ่ มทวนเข็มนาฬิกาเพื�อปิดสะดืออา่งหมนุปุ่ มตามเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดสะดืออา่ง

ทาซิลิโคน

ซีเมนต์

อิฐ

อา่งอาบนํ �า
อา่งอาบนํ �า

ผนงั
ปกูระเบื�อง
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ไฟแสดงเปิด/ปิด

ไฟสแีดงแจ้งให้ทราบถงึสถานะการท�างานของกลอ่งควบคมุและสวิตซ์

ไฟแสดงระดบัน�ำ้ 
เตมิน�า้ในอา่งอาบน�า้ให้ได้ระดบัสงูกวา่หวัเจ็ทประมาณ	40	มม.	หลงัจากกดปุ่ มเปิด-ปิด 
ป๊ัมมอเตอร์	/	เคร่ืองท�าความร้อนไฟแสดงระดบัน�า้จะสวา่งค้างเป็นสีเขียว

แผงสวติช์ควบคุมและกำรใช้งำน

ข้อส�ำคัญ	:	หากระบบตรวจพบวา่ระดบัน�า้สงูไม่เพียงพอหรือไม่มีน�า้อยู่ในอา่งอาบน�า้	(ไฟแสดงเปิด-ปิดกะพริบเป็นสีเขียว)	มอเตอร์	/	 
เคร่ืองท�าความร้อน	/	ป๊ัม	จะปิดโดยอตัโนมตัิ

ข.	กำรใช้งำนระบบอัดอำกำศ

Power
Water
Fault

ON/OFF

AUTO SANITISING CYCLE

OSCILLATING CYCLE-PRESS BOTH

ก.	ไฟแสดงสถำนะ

Power

Water

Fault ไฟแสดงสวา่งค้างเป็นสีเขียว

Power

Water

Fault ไฟแสดงสวา่งค้างเป็นสีแดง

เตมิน�า้ในอา่งอาบน�า้ให้ได้ระดบัสงูกวา่หวัเจ็ทประมาณ	40	มม.	
จากนัน้กดปุ่ มเปิด	เคร่ือง

กดปุ่ มนีเ้พ่ือเพ่ิมความเร็วของเคร่ืองอดัอากาศ

กดปุ่ มนีเ้พ่ือลดความเร็วของเคร่ืองอดัอากาศ

กดทัง้สองปุ่ มพร้อมกนัเพ่ือใช้งานโหมดกระแสน�า้สลบัเป็นคลื่นรอบ

กดปุ่ มปิดเคร่ือง

ON/OFF

ปิดเครื�อง

ON/OFF

เปิดเครื�อง

เพิ�มความเร็ว

ลดความเร็ว

โหมดกระแสนํ �าสลบัคลื�นเป็นรอบ
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กดครัง้ที่	1

เปิดป๊ัมมอเตอร์	/	เปิดเคร่ืองท�าความร้อน

กดครัง้ที่	2

เปิดป๊ัมมอเตอร์	/	ปิดเคร่ืองท�าความร้อน

กดครัง้ที่	3

ปิดป๊ัมมอเตอร์	/	ปิดเคร่ืองท�าความร้อน

แผงสวติช์ควบคุมและกำรใช้งำน	(ต่อ)

ค.	เปิดปิดป๊ัมมอเตอร์/เคร่ืองท�ำควำมร้อน

กดเพ่ือปิดเคร่ืองท�าความร้อน

ง.	กำรใช้งำนปุ่มควบคุมฟองอำกำศ
	 หมนุปุ่ มตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิมปริมาณฟองอากาศ	และหมนุปุ่ มทวนเข็มนาฬิการเพ่ือลดปริมาณฟองอากาศในระบบน�า้วน

จ.	โหมดท�ำควำมสะอำดอัตโนมัติ
	 โหมดนีจ้ะเร่ิมท�างานโดยอตัโนมตั	ิ20	นาทีหลงัจากระบายน�า้ออกจากอา่งอาบน�า้จนหมด	ในโหมดนีโ้บลเวอร์และเคร่ืองท�าความร้อน 
จะเร่ิมท�างานอีกครัง้เพ่ือท�าความสะอาดระบบด้วยลมร้อน	หลงัจากผา่นไป	2	นาทีป๊ัมลมและเคร่ืองท�าความร้อนจะหยดุท�างานอตัโนมตัิ

ฉ.	โหมดตดัไฟอัตโนมัติ
	 หากมีการใช้งานตอ่เน่ืองเป็นเวลา	30	นาที	ระบบน�า้วนจะปิดการท�างานโดยอตัโนมตั	ิกดปุ่ มเปิดปิดอีกครัง้เม่ือต้องการใช้งานระบบน�า้วน

ข้อมูลส�ำคัญ	:	หากเซน็เซอร์ตรวจพบวา่ระดบัน�า้ในอา่งอาบน�า้ไมเ่พียงพอ	ระบบน�า้วนจะหยดุท�างานโดยอตัโนมตัหิลงัจากเร่ิมท�างานไป	5	วินาที

จ.	โหมดท�ำควำมสะอำดอัตโนมัติ

ไฟแสดงสวา่งค้างเป็นสีแดง

ไฟแสดงสวา่งค้างเป็นสีนํ �าเงิน

ไมมี่ไฟแสดง

หมนุปุ่ มตามเข็มนาฬกิาเพื�อเพิ�ม
ปริมาณฟองอากาศในระบบนํ �าวน

หมนุปุ่ มทวนเข็มนาฬกิาเพื�อลด
ปริมาณฟองอากาศในระบบนํ �าวน

โหมดตรวจจบักำรร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้ำ

เม่ือเปิดระบบน�า้วนในขณะท่ีไม่มีน�า้อยู่ในอ่างอาบน�า้	 ให้กดปุ่ มลดความเร็วป๊ัมลม, 
ปุ่ มเพ่ิมความเร็วป๊ัมลม	และปุ่ มเปิดปิดป๊ัมมอเตอร์	 /	 เคร่ืองท�าความร้อนพร้อมกัน 
แล้วค้างไว้	3	 วินาที	 ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีแดงและสีเขียวสลบักนัแสดงให้ทราบว่า 
ระบบตรวจจบัการร่ัวไหลอยู่ในสถานะปกติ	หากไม่เป็นเช่นนัน้แสดงว่าระบบดงักล่าว 
ท�างานไมถ่กูต้อง	และมีความเสีย่งท่ีจะเกิดไฟฟ้าลดัวงจรได้	จากนัน้ปลอ่ยปุ่ มทัง้	3	ปุ่ ม
อา่งอาบน�า้จะไมท่�างานเม่ือกดปุ่ มใดๆ	ทา่นต้องเปิดเคร่ืองอีกครัง้อา่งอาบน�า้จงึจะกลบัสู่
สถานะการท�างานปกติ

Power

Water

Fault ไฟแสดงกะพริบเป็น
สีแดงและสีเขียวสลบักนั
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กำรดแูลรักษำและท�ำควำมสะอำด

ก.	กำรท�ำควำมสะอำดอ่ำงอำบน�ำ้อะครีลิค

□ ใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดชนิดออ่น	เชน่	น�า้ยาล้างจาน	จากนัน้ล้างออกด้วยน�า้	ห้ามใช้น�า้ยาชนิดเข้มข้นซึง่อาจท�าให้เกิดรอยดา่ง

□ อา่นฉลากผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด	เพ่ือให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดสามารถใช้ได้กบัผลติภณัฑ์

□ ตรวจสอบผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดกบัผลติภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้	 โดยทดสอบบนผิวผลติภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้

□ ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนผิวผลติภณัฑ์

□ ล้างน�า้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด	และเช็ดผิวผลติภณัฑ์ให้แห้ง

□ ใช้ฟองน�า้ชบุน�า้หมาดๆ	หรือผ้านุม่ท�าความสะอาด	ห้ามใช้วสัดขุดัผิว	เชน่	แปรงขดั	หรือแผน่ขดัในการท�าความสะอาด

ข้อสังเกต	:	วิธีดแูลรักษารอยขีดขว่นและคราบหมองบนผลติภณัฑ์	:	ใช้ผ้าชบุผลติภณัฑ์ขดัเคลอืบเงารถยนต์	แล้วขดัถบูริเวณท่ีมีรอยขีดขว่น 
และคราบหมอง	 เช็ดท�าความสะอาดผลติภณัฑ์ขดัเคลือบเงารถยนต์ท่ีตกค้าง	จากนัน้ตามด้วยแวกซ์เคลือบเงา	อยา่ทาแวกซ์บริเวณท่ี 
ทา่นเดนิหรือยืนเพราะอาจท�าให้ลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บได้

ข.	กำรท�ำควำมสะอำดแผงสวติช์ควบคุม
	 ใช้ผ้านุม่เช็ดท�าความสะอาดแผงสวิตช์ควบคมุและรีโมทคอนโทรลทกุครัง้หลงัใช้งาน	หากมีคราบสกปรกฝังแนน่บนพืน้ผิวให้ท�าความ 
สะอาดด้วยสบูท่ี่มีฤทธ์ิออ่นๆ	และน�า้อุน่

ข้อแนะน�ำกำรแก้ไขปัญหำเบือ้งต้น
ปัญหำที่พบ สำเหตุ วิธีกำรแก้ไข

	 1.	ระบบน�า้วนไมท่�างาน ก.	ไมไ่ด้เปิดชดุควบคมุ ก.	ปรับตัง้/รีเซ็ทอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัว 
 แบบ	ELCB	แล้วตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายไฟ

ข.	สายเคเบลิแผงสวิตช์ควบคมุหลวมหรือช�ารุด ข.	ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟ	 เปลี่ยนแผง 
 สวิตช์ควบคมุหากจ�าเป็น

ค.	แผงสวิตช์ควบคมุไมท่�างาน ค.	เปลี่ยนแผงสวิตช์ควบคมุ

ง.	ป๊ัมไมท่�างาน ง.	เปลี่ยนป๊ัม

	 2.	ป๊ัมหยุดท�างานเองโดย 
	 	อัตโนมัติหลังจากเปิด 
	 	ท�างานไมเ่กิน	30	นาที

ก.	อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัวแบบ	ELCB 
	 ตดักระแสไฟ

ก.	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัว 
แบบ	ELCB

	 3.	ป๊ัมไม่หยุดท�างานเอง 
	 	โดยอัตโนมัติหลังจาก 
	 	ผา่นไป	30	นาที

ก.	ชดุควบคมุขดัข้อง ก.	เปลี่ยนชดุควบคมุ

	 4.	ป๊ัมไม่หยุดท�างานเม่ือ 
	 	กดปุ่ มเปิด-ปิดบนแผง 
	 	สวติช์ควบคมุ

ก.	สายเคเบลิแผงสวิตช์ควบคมุหลวมหรือช�ารุด ก.	ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟ	 เปลี่ยนแผง 
	 สวิตช์ควบคมุหากจ�าเป็น

ข.	แผงสวิตช์ควบคมุไมท่�างาน ข.	เปลี่ยนแผงสวิตช์ควบคมุ

	 5.	ป๊ัมท�างานแตไ่มส่ามารถ 
	 	ปรับระดบัได้

ก.	สายเคเบลิแผงสวิตช์ควบคมุหลวมหรือช�ารุด ก.	ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟ	 เปลี่ยนแผง 
	 สวิตช์ควบคมุหากจ�าเป็น

ข.	แผงสวิตช์ควบคมุไมท่�างาน ข.	เปลี่ยนแผงสวิตช์ควบคมุ

ค.	ชดุควบคมุไมท่�างาน ค.	เปลี่ยนชดุควบคมุ

ง.	วาล์วอิเลก็ทรอนิกส์ไมท่�างาน ง.	เปลี่ยนวาล์วอิเลก็ทรอนิกส์

	 6.	ระบบท�าความสะอาด 
	 	ทอ่ไมท่�างาน

ก.	สายเคเบลิแผงสวิตช์ควบคมุหลวมหรือช�ารุด ก.	ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟ	 เปลี่ยนแผง 
	 สวิตช์ควบคมุหากจ�าเป็น

ข.	แผงสวิตช์ควบคมุไมท่�างาน ข.	เปลี่ยนแผงสวิตช์ควบคมุ

ค.	ป๊ัมไมท่�างาน ค.	เปลี่ยนป๊ัม

ง.	ชดุควบคมุไมท่�างาน ง.	เปลี่ยนชดุควบคมุ
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้,  2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

1241693-X2-A

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224

ASIAN EMERGING MARKETS
Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572  Fax: +(86) 21 6107 8900


