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IMPORTANT: Risk of product damage. Do not install at a place where it may be splashed by water. 

IMPORTANT: Risk of product damage. Do not install the product at a place with excessive humidity, where 
moisture may condense at the surface of the product. Please maintain that the usage environment is under  
adequate ventilation, so as to prevent damage to electronic components.

IMPORTANT: Risk of product damage or property loss. Water leakage may happen if the water pipe connector 
is pulled or pressed with excessive force.

IMPORTANT: The product may be damaged if the nozzle is applied with excessive force.

IMPORTANT: Risk of product damage. The part of the pipe where water may be frozen should be protected 
by thermal insulation. Any water left in the product may be frozen during the winter season. Please keep the  
product in room temperature before reinstallation or usage.

IMPORTANT: Risk of product damage. The power shall not be connected before the work is finished. Otherwise 
it may lead to product failure.

IMPORTANT: The stationary wiring must have a contact for seperation that provide full disconnection under 
overvoltage category III condition.

ATTENTION: The thermal protector may be out of order during storage or transportation in warm climate 
which can lead to product failure. Please ensure the product cools to room temperature before reinstallation or 
usage. When an electrical product is used , especially when children are near, the following basic safety precau-
tions shall be followed:

DANGER- Reduce risk from electric shock: 
¨ Do not place or store this device where it may fall or be dropped into a bath or sink.
¨ Do not place in or drop into water or other liquid.
¨ Only for models with power cord.

WARNING- To reduce risk of low grade burns, electric shock, fire or injury to persons: 
¨ Children, elders or those with disabilities from their body, sensitivity or mental disabilities should not use or 

get close to this product unless under close tutelage. Children are not allowed to use or tounch this product. 
Do not leave children alone in a room with such product.

¨ For those children and the elderly who are unable to adjust the temperature, they should ask for help to adjust 
seat temp, water temp and wind temp of toilet cover to proper gears.

¨ This device complies with the method described in manual. Do not use attachments not recommended by 
Kohler Co.

¨ Do not lean on cover when use this device to prevent product from damage.

IMPORTANT SAFETY WARNING

SAVE THESE INSTRUCTIONS
WARNING: Risk of electric shock, fire, or personal injury. This product must be installed safely. Connect 
only to dedicated 220~V, 50 Hz/60 Hz, 10 A or circuit protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) 
or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB).

WARNING: Risk of electric shock or product damage. Do not immerse the product with water. Unplug 
when dismantle any toilet (with power cord), or turn off switch handle on (without power cord).

WARNING: Risk of product damage. Do not throw  into the toilet what that will cause the  
toilet to block such newspapers and sanitary towel. Do not bump the vitreous china with great force as  
it will cause damage and leaking.

WARNING: Do not use any hard setting material (cement mortar) while installing the toilet. Thermal  
expansion of hard setting material (cement mortar) will damage or crash the feet of toilet. Kohler will 
not be responsible for any damage because of using hard setting material (cement mortar) for toilet  
installation.
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IMPORTANT SAFETY WARNING (cont.) 

¨ Do not operate this device if following occasions occurred: damaged cord or plug; if it is not working properly 
or if it has been dropped into water. (only for models with power cord)

¨ Following the installation procedure and install the product properly.
¨ This product shall be repaired by professionals only. The warranty will become invalid if you try to repair this 

product by yourself.
¨ When install the product in the room, a stop valve shall be installed in close proximity. For emergency  

circumstances, the water inlet valve shall be stopped without using any tools; otherwise unexpected failure 
may cause the loss to the customer.

¨ Keep power cord far from heated surface.
¨ Do not drop or insert any substance to pipeline or any opening holes.
¨ Do not use this product outdoor or in a place where a particle mist spray device is used, neither at a place  

using oxygen supply.
¨ The installation should be subject to the instructions before the power is connected.
¨ Prevent water splash on power plug (only for models with power cord).
¨ Prevent any exposed skin contact with heated seat too long to prevent low temperature burning.
¨ In case the power cord is damaged; to avoid danger, product should be replaced by the manufacturer or the 

professionals from its maintenance department or similar departments.
¨ UV sterilization devices should be installed and maintained by qualified servicemen.
¨ Please use the water supply hose accompanying with new machine. The old hose assembly shall not be used 

again. 
¨ When user cut power supply off, if reactivation of power supply is required, please wait until the end of 

"beep....." indication, and then turn on power supply again. 

Specification
Water Supply Volume 3/3.8 L.
Pit Distance 305mm

Water Pressure Min water pressure 0.07Mpa (dynamic pressure)
Max water pressure 0.74Mpa   

Rated Voltage 220V~,50Hz
Rated Power* 1080W
Length Of Power Line About 1.5m
Product Outline Dimension About 700mm x 418mm x 523mm
Weight Of Product About 46kg
Inlet Water Temperature 1-35 °C
Operation Environment 1~40 °C

Clean

Rear wash YES, adjustable dial
Spiral wash YES, adjustable dial
Front wash YES, adjustable dial
Water Flow (water pressure 0.2Mpa) Max rear wash shall be no less than 500mL/min
Adjust Clean Water Temperature OFF, adjustable 5 dials (ambient temp, about 31-39 °C)
Cleaning time (max.) About 300s
Nozzle Position Adjustment 5 dials
Pulsate Massage On/Off
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Specification

Clean
Oscillate On/Off

Safety
Devices

Water Overtemp Protection Thermal fuse
Back-Flow Prevention Check valve

Comfort

Thermal 
Prevention

Temperature Adjustment OFF, adjustable 5 dials
Safety Device Thermal fuse

Cover Automatic open/close, slow swing, remote open/close
Seat Slow swing, remote open/close

Dryer
Temperature Adjustment On/Off
Safety Devices Thermal fuse

Deodorizing Function Yes
Remote Controller Yes, For functional setting refer page .

Sanitation

Nozzle Self-Cleaning Yes
Antibacterial Materials Seat
Sterilization Water Yes
UV Sanitize Yes

Other
Function

Other Safety Device Circuit-Breakers
Electrolyzed Water Treatment Yes
Toilet Clean Function Yes
Auxiliary Buttonboard Yes
Seating Detection Located inside the seat
Night Light Yes
Auto Cover OPEN/CLOSE Microwave sensing
Manual Flush Yes

* Power value shall be checked under the following condition: Dynamic pressure 0.2 Mpa, inlet water temperature 15 °C
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Crash pad x 2 

Light sensor area

Cover

Seat (Antibiosis*)

Bidet nozzle

Press button to enter front wash

Press button to enter rear wash 

Auxiliary button

Seating Sensing Area

1. Standby Function
Push and hold  “     ” button  (over 2 seconds)
to enter standby mode. Details refer to Page 15
“Standby function”.

2. Stop Function
Press “     ” button to stop Flush, Dryer, Sterilization 
function, Deodorization, Manual Nozzle Clean 
function and UV function.

Press button to perform toilet fIush

Thank You for Choosing Kohler Company

Overall Diagram

* Antibacterial: ring and lid contains long term anti-bacteria silver ions which will inhibit bacteria growth on 
surface, this does not represent the mildew and other incidental effects. The antibacterial rate is more than 
90% (test per GB21551.1-2008, GB21551.2-2010 antibacterial performance test requirements)

Thank you for choosing Kohler. Kohler technology provides reliable performance and elegant life, satisfying 
your demand now and into the future. Aesthetics and reliability of Kohler products will surely satisfy your  
personal style. We are very pround of Kohler products and you will be as well.

Please take a few minutes to read this user manual and pay special attention to the maintenance and cleaning 
instructions.

All information in this manual is based on the latest published product information. We always persist in  
improving the quality of all Kohler products. We reserve the right to change product features, packaging or 
practicability of products at any time without making notification.
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Guide on Usage of Remote Controller

A - Activating toilet
¨ Press this button to activate the toilet by remote. Press it again to switch ON/OFF after start.
¨ If the toilet is not connected after activation, the icon on the third row will blink. Successful connection will 

stop it from blinking and enter into serviceable condition.

B - Deactivating toilet
¨ Press this button to deactivate the Front wash, Rear wash, Dryer and Deodorization, Manual Cleaning 

nozzle or UV function.
¨ Push and hold the button to deactivate remote.

C - Front wash
¨ When seated, press this button to enter front wash, auto stop 5 mins or press STOP button to turn off  

immediately.

D - Rear wash
¨ When seated, press this button to enter rear wash, auto stop after 5 mins or press STOP button to turn off 

immediately.

E -  ECO Flush
¨ Press this button to perform small volume flush (liquid waste) to toilet.

F -  Flush full
¨ Press this button to perform large volume flush (solid waste) to toilet.

G - Cover Open/Close
¨ When unseated press this button to perform cover open/close action. 

H - Seat Open/Close
¨ When unseated press this button to perform seat open/close action.

I- Pulsate oscillate
¨ After activate front wash or rear wash, press this button to enter oscillate, press again to enter pulsate wash, 

press the button the third time to perform oscillate/pulsate wash, press the button the fourth time to exit 
this mode (when corresponding function activated, LED on the left side of icon will light up).

J - Spiral
¨ During rear wash, press this button to perform spiral wash. The Spiral icon blinks. Press it again to exit (or 

press "Stop" to turn it off).

WARNING: Risk of property damage. Take down the remote control from charger before pressing Start 
button to prevent risk of falling (A).

B C           D         E          F

G

  H   M      P  K    Q+Q-  L

A

I   N  O   J
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Guide on Usage of Remote Controller (cont.)

Low Voltage Alarm

Pairing

Communication between Remote Control and toilet

Deactivation Function

NOTE: pairing operation can only be done under unseated status.

K - Dryer
¨ When seated, press this button to activate dryer function, auto stop after 4 mins or press STOP button to 

turn off immediately.

L -  Sterilization function
¨ Press this button to perform wand and bowl overall clean function. (Note: seat/cover open/close by remote) 

when the function is in process. The function shall be disabled when seated.)

M - Water temperature
¨ Press +/- (Q+/Q-) to adjust water temperature when front wash or rear wash is activated.

N - Seat temperature
¨ Press this button to adjust seat temperature dial, press +/- (Q+/Q-) to adjust seat temperature.

O - Water Pressure
¨ Press +/- (Q+/Q-) to adjust water pressure when front wash or rear wash is activated.

P - Nozzle move
¨ Press +/- (Q+/Q-) to adjust nozzle position when front or rear wash is activated.

Q -Parameter adjustment button Q+/Q-:

 ¨ Only when M/N/O/P function is activated, the +/- button shall be activated and perform corresponding  
   parameter adjustment.

When the 
stop

 button blinks, it indicates that the built-in battery in the remote control is almost used up. Attach 
the remote control on the docking station and allow it to charge.

NOTE: Please charge in time when the voltage alarm is activated.

¨ Cover and seat is powered on, press boot button on remote top. When the bottom roll of icons blink for a long 
time this indicates remote require pairing with the toilet.

¨ Push and hold 
dryer

 button, after the bottom roll of icon blinking, the toilet operation start.
¨ Push and hold  and  button on toilet side panel simultaneously, release button after hearing a short 

beep.
¨ When the bottom- roll of icons on remote stop blinking, it indicates pairing successful.

When remote move away from sensor area, the bottom roll of icons on the remote will auto blink (indicate 
searching for toilet signal). When move remote close to toilet, the signal will auto connect, icons stop blinking 
after successful connection.

Whenever Push and hold 
stop

 button, remote enter OFF status.
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Guide on Setting of Remote Controller

Push and hold ush  button on toilet side panel until a short beep is generated, and release the button after night 
light blink 3 times. Then press D/F/G/H/J/L/N to change setting accordingly.

D - Rear wash... Deodorizer function setting
Push and hold the button to activate or deactivate deodorizing function.

¨ Night light quick blink once indicates activate deodorizer function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate deodorizer function (long beep).

F -  Flush full...auto fIush setting
Push and hold the button to stop flushing function, restore auto flush when Push and hold the button again.

¨ Night light quick blink once indicates activate auto flush function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate auto flush function (long beep).

G - Cover Open/Close...Sensor distance setting
Push and hold to perform auto cover Open/Close sensor area setting.

¨ Night light quick blink once indicates short distance (short beep).
¨ Night light quick blink twice indicates medium distance (short beep).
¨ Night light quick blink three times indicates short distance (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate auto cover Open/Close function (long beep).

H - Seat Open/Close...Prolonged seating indication setting
Push and hold to enter prolonged seating indication function setting.

¨ Night light quick flash once (short beep), prolonged seating indication function activated;
¨ Night light slow flush once (long beep), prolonged seating indication function deactivated.

J -  Spiral wash...Night light function setting
Push and hold to enter night light function setting.

¨ Short beep indicates night light function activated.
¨ Long beep indicates night light function deactivated.

L -  One button sterilization function...auto UV sterilization setting
Push and hold the button for UV auto sterilization On/Off status setting.

¨ Night light quick blink once indicates activate auto UV sterilization function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate auto UV sterilization function (long beep).

N - Seat temp...Energy saving setting
Push and hold seat temp button to activate energy saving function, push and hold the button to deactivate  
function.

¨ Night light quick blink once indicates activate energy saving function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate energy saving function (long beep).

B C           D         E          F

G

  H   M      P  K    Q+Q-  L

A

I   N  O   J
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Red LED blink

Remote controller battery usage and replacement

Others

Guide on Setting of the Remote Controller (cont.)

¨ Remote docking station use four AA alkaline batteries.
¨ When battery is low, docking station red LED blink and light up, indicates the replacement of battery.
NOTE: 
¨ The positive and negative polarities of battery must be consistent with the mark of remote controller.
¨ Do not mix new and old batteries.
¨ Please use alkaline battery.

¨ Do not place remote at a place where it may be splashed by liquid, or immersed in liquid.
¨ Do not place remote near hand dryer, hair dryer etc. small size home appliances to avoid disturbance from 

proper use.
¨ Do not apply frequent and sever external force to the key zone.
¨ After using remote, place remote back on docking station mounted on wall.
¨ Prevent from dropping in the use of remote.
¨ Anti-loss function: remote can be locked and fixed to the base by screws. Refer to the installation instructions 

for detailed methods.

P -  Position...nozzle clean setting
When unseated, push and hold button to activate manual nozzle clean function, nozzle extend, manual clean the 
nozzle, then push and hold button or press STOP button to deactivate the function.

When there's no change on  E/F/G/H/J/L/N setting for a certain period of time, press button on toilet side panel 
before change next time, until one short beep is generated and night light blink 3 times.
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Cover/seat Open/Close function

Preparations Before the initial Use

Default ex-work status for intial use:
Front Wash: 
¨ Water Temperature: Mid
¨ Water flow intensity: Mid
¨ Ejection Position: Mid
Rear Wash:
¨ Water Temperature: Mid
¨ Water flow intensity: Mid
¨ Ejection Position: Mid
Spiral Wash:
¨ One Button Sterilization function: 
¨ Deodorizing function: On
Seat Temperature: Mid
Night Light: On
Energy Saving Mode: Off
Auto cover Open/Close: On
Auto Flush Function: On
Auto UV Function: On
Auto Sterilization Function: On
Standby Function: Off
Prolonged seating indication function: Off 

¨ Confirm if water inlet valve is open.
¨ Confirm battery has been correctly installed in the "remote".
¨ Confirm no obstacle  in front of product.
¨ After toilet complete self check, it is normal to hear motor rotating and water flow noise. When night light 

blink indicates self-check is in process. When night light stop blinking indicates self-check is completed.

¨ When cover is Close, user enters sensor area, cover auto open.
¨ When cover is OPEN, user leave sensor area, cover auto close after a period of time.

A. Cover Open/Close

Auto Cover Opening/Closing
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Function for Opening/Closing of Cover/Seat (cont.)

Cover Open/Close by Remote

¨ When  unseated, press cover Open/Close button on remote to perform corresponding Open/Close function 
(details are shown in the diagram of remote control). When seated, press remote 

cover
 button will be invalid.

Manual Cover Open and Close
¨ Users could manually Open/Close cover. When users intend to open or close the cover under normal condition, 

the cover can open or close automatically against the trend of motion. Users will not have to use force. Once 
being stopped by any obstacle during motion, the cover will automatically stop moving.

NOTES: 
¨ When the user walk by the sensing area slowly, the sensing 

distance for cover opening/closing may be shortened. If no 
response is made, please open or close the cover with the 
remote control or by hands.

¨ The function of auto cover opening/closing works only when 
setting of cover opening/closing" in remote controller is “On” 
(Refer to page 9 for setting method).

¨ Do not place any movable obstacle within 40 cm in front of 
toilet. If any, the cover will open automatically; if you would 
like to deactivate the function of “Auto cover opening/
closing”, please refer to page 9.

¨ When open cover, auto spray water mist so the dirt is not easy 
to stick on the toilet

¨ When unseated, press seat Open/Close button on remote, perform corresponding Open/Close function  
(details are shown in the diagram of remote control). When seated, press remote  button will be invalid.

B. Seat Open/Close

Seat Open and Close by Remote

Manual Seat Turning
¨ Users could manual Open/Close seat. When users intend to 

open or close the seat under normal condition, the seat can 
open or close automatically against the trend of motion. Users 
will not have to use force. Once being stopped by any obstacle 
during motion, the seat will automatically stop moving.

NOTE: Do not use excessive force etc. human related factor 
when Open/Close the cover seat during cover seat Open/Close 
process.
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Flushing of Toilet

¨ When seat is OPEN and toilet is in use. Toilet will auto flush after unseated for certain time. Close seat within 
a period of time.

¨ When seat is Open, open seat manually or by remote; Toilet will auto flush after unseated for a certain time. 
Auto close seat/seat after a period of time.

A. Auto Flush Function

Seat Usage

For Man Use

NOTE: 
¨ If auto flush function is Off, customer shall use remote to control flush, manual flush toilet or use basin to flush 

the toilet.
¨ Auto flush function shall not be valid unless remote "flush setting" set to On. (setting method refers to page 9)
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Flushing of Toilet (cont.)

B. Remote Control Flush

C. Emergency Flush

Customer shall push flush Full/Eco button on remote to perform toilet flush function.

2. Manual flushing by basin.

1. Press " ush  " auxiliary button to perform flush function when power is off.

* After each flush, little clean water will drop into bowl. This is a normal clean process.
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A. Press button to 
enter front wash

D. Press button to stop all functions. 
E. Press to perform 
     fIush full, push and
     hold “     ” for 2 seconds
     to enter emergency
     fIush mode when power
     is Off.

B. Press button to enter 
rear wash

C. Light sensor area

Bidet nozzle

UV radiation range
Bidet nozzle

F. When unseated, push and hold rear or 
    front wash button until nozzle extension, 
    perform manual clean for nozzle,press “    ” 
    button to deactivate manual clean function.

D. 1. Standby function
         Push and hold (more than 2 seconds)
         “    ” button to enter standby mode, details 
         are shown in Page 15 “standby function” item.
     2. Stop function
         Press “     ” button to stop fIush, dryer, 
         air purification, One button sterilization 
         function, manual nozzle clean and UV function.

Auxiliary Keyboard Function

Wide Oscillate Clean Function

Standby Function

NOTE: 
¨ Each function performance shall conform to factory setting.
¨ When use the Front wash/Rear wash mode, activate corresponding function, auto deactivate after 5 minutes.
¨ Deactivate Front wash/Rear wash/Dryer function by pressing"  " button. 
¨ Use " " button to flush bowl.

The Bidet is equipped with wide oscillation clean function. If you would like to use wide oscillate function, push 
and hold Rear wash and Stop button about 2 seconds before activate Rear wash and Oscillate function; activate 
Oscillate function.  

¨ Push and Hold "  " button (over 2 seconds) on side panel, enter standby mode when generate one "beep". 
Auto detection and remote function deactivated at this point. Seat heating function deactivated to minimize 
energy consumption.

¨ When press any button on side panel or seated, auto exit standby mode, all function recovered.
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UV Sterilization Function*

Sterilized Water*

Automatic Energy Saving Function

Inlet Water Filtration

Deodorization

UV function is used to sterilize the nozzle by UV.

Automatic UV sterilization
¨ When toilet is not in use for a long time, auto UV sterilization function will be activated and start sterilizing 

nozzle. The process shall be 45min. No sterilization function shall be activated after this process in another 24 
hours.

¨ During UV steriliztion process, if customer open cover and start use toilet, or presses Stop button on remote, 
UV sterilization function will be deactivated.

¨ Auto UV sterilization function setting refers to Page 9.

Manual UV sterilization
¨ When unseated, press "One button sterilization" button on remote to activate UV sterilization function (details 

are shown in the diagram of remote control).
¨ During sterilization process, if customer open cover and start use toilet, or presses Stop button on remote, UV 

sterilization function will be deactivated.
* UV sterilization (refer to the ultraviolet sterilization generated by UV lamp): During UV working cycle, the bacteria on 

nozzle surface will be eliminated by iirradiation. The antibacterial rate is more than 99% (Measured after one UV working 
cycle, it was measured within 18mmx8mm irradiation area. Perform test in accordance with GB/T23131 requirements, UV 
radiation zone was shown in the diagram, UV working cycle activation mode refers to users guide.)

* Sterilized water (refers to the tap water containing hypochlorite generated by chlorine ions after ionization):  
Sterilization water generated during electrolysis working cycle eliminates bacteria on the nozzle surface. The antibacterial 
rate is more than 96% (Perform test in accordance with GB/T 23131 when the content of chlorine ions in tap water is > 24 
ppm. Different water quality might cause different sterilization effect. Electrolysis working cycle activation method refers 
to operation description.

Purified water used for Rear wash/Spiral wash/Front wash.

Perform Nozzle sterilization function by using sterilized water.
¨ After use front wash, rear wash or spiral wash etc. functions, toilet activates sterilization function after leaves 

toilet.

Manual sterilization function.
¨ When unseated, press remote "Sterilization" button to activate nozzle sterilization function/bowl clean  

function (details refer to remote user's guide).

¨ When filter almost expires, orange LED keeps ON (as shown).
¨ When filter has expired and require replacement, orange light blinks.
¨ Orange and white LED blinks alternately indicate improper filter installation.
¨ For filter exchange refer to page 18.

1. When energy saving set to ON status, product shall auto detect the idle hours and decrease the heating          
    temperature to reach of energy saving purpose.
2. For details of automatic energy saving, refer to page 9.

¨ Product default factory setting is auto activate deodorizer function when detecting customer seated.
¨ Refer to Remote Setting for how to switch over auto deodorization function.
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Prolonged Seating Indication

Maintenance and Cleaning

 When customer sits on toilet over a long period of time, 
system shall alert customer by buzz. Refer to remote setting 
for how to switch to prolonged seating function.

¨ Do not use abrasive cleaner or sanitizer inside the spray tank for cleaning.
¨ Corrosive chemicals or cosmetics (such as nail polish or aftershave) 

should not come in contact with these at as this will damage the surface.

¨ Clean surface with neutral soap water, then wipe entire surface with clean soft rag. Many detergents such as 
ammonia water, decontamination powder and detergent etc. will cause surface damage. Do not use.

Cleaning the Seat

Clean stainless steel beauty parts

Maintenance: In case of using a mixture of washing agent and water  
as well as any available solution for seat cleaning, use soft and wet sponge  
or towel to clean the seat. Use a soft towel to make the seat dry, or let it 
dry naturally.

CAUTION: The success of the cleaning process depends on the water hardness and temperature, the dose 
precision of composition, cleaning regulation variation and cleaning product status etc. factors. Kohler 
can’t ensure the validity of rules since these factors may change.

NOTE: When clean opened seat, do not apply excessive force to avoid any product damage.

NOTE: Fail to observe cleaning instruction will void the Kohler warranty.

¨ Testing - apply cleaning solution at an inconspicuous place on cover for testing. Make sure the cleaning 
solution will not  damage the outer surface of cover, and then apply it to the entire surface.

¨ Do not immerse in cleaning solution. Do not immerse the product in cleaning solution.
¨ Avoid using materials that will damage the surface. Clean the surface with a soft and wet sponge or cotton 

cloth, instead of materials that can damage the surface.
¨ Scrubbing - After adding the cleaner, use a wet towel to scrub the surface immediately to remove cleaner or 

dirt sprayed to the surface.

A. Normal Cleaning
For the best effect, remember the following rules during maintenance of your Kohler product:

IMPORTANT: Do not flush the cover directly by water (including remote controller).
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3. Slightly apply pressure as shown, tighten new filter.

4. System shall auto dismiss alarm and return to normal status.

5. Re-close cover.
 Press housing cover downwards by hand, after snap both sides 

and front in properly, complete installation when tightened.

¨ Open toilet back cover and slide up by tool (provided).
¨ Pull the housing cover outwards from both sides, and 

then pull it out from the top.

2. Turn the old filter out as shown.

B. Purification Water Filter Exchange
1. Dismantle toilet cover

NOTE: 
¨ Do not cut power supply off when change filter, otherwise the system shall not be able to dismiss alarm.
¨ In case of changing filter when power is off, please pull filter out and plug in once to dismiss alarm after power is on.
¨ A small amount of water will flow out during replacement process..
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Maintenance and Cleaning (cont.)

¨ Under unseated status, push and hold the "nozzle osciallate" key on the "remote control" for 2 seconds, or 
press and hold the Front wash or Rear wash key on the side panel to extend the nozzle.

¨ Use a wet soft brush to clean the nozzle.
¨ Press one of the above keys or the Stop key on remote control one more time. The nozzle will retract or the 

nozzle will retract automatically after 2 minutes.

¨ When unseated, push and hold the "oscillate" button on the "remote  control" for 2 seconds, or press and hold 
the front wash or rear wash button on the side panel to extend the nozzle.

¨ Disconnect power supply within 2 minutes.
¨ Remove nozzle along the arrow direction as shown.

C. Nozzle Clean 
 Method of washing the Front/Rear wash nozzle with a soft brush:

 Customer to remove nozzle for cleaning:

¨ Immerse nozzle into cleaning solution for 2 hours.
¨ Clean with soft brush.

¨ Mount nozzle back to original position along the dismantle direction.
¨ Check nozzle clean function after power is On.

Kohler Co. 19 1295780-X5-C



Maintenance and Cleaning (cont.)

¨ Disconnect the power supply; turn off stop valve (with power cord).
¨ Turn auto protection switch handle on (without power cord).

¨ Take out filter and clean it.

¨ Reinstall filter and turn stop valve on.
¨ Inspect joint, plug power cord/or turn the switch handle when there's no water leak.

D. Cleaning or Replacing the Filter
Clean or replace the filter if there's not enough water volume or water is not coming out.

Cleaning the Toilet Filter

The steps to replace filter are the same as the above steps.
NOTE: If filter is found broken or serious blocked, please replace it in time.

With power cord Without power cord

Disconnect 
power supply

Switch 
handle

Filter 1

Filter 2

Filter 3 (use coin assistance to open)
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¨ When the machine is working, there may be a little water flowing into the water box. Please check and drop 
the box of water frequently and then return the box.

¨ Replace the water Filtration will be a liitle water into the water box, please drop the box of water, and then the 
box back.

Please replace the deodorization block timely when the odor can not be removed.
¨ Remove side panel and take deodorizer block bracket out.
¨ Hold deodorizer block with finger and dismantle from deodorizer block bracket.
¨ Reinstall new deodorizer block into deodorizer block bracket. Insert deodoeizer block bracket into product.
¨ Reinstall side panel back.
Note: When take deodorizer block off. please do not insert finger or other objects into deodorizer block cavity to 
prevent fan or other parts damage. 

F. Water Box Drop

E. Exchange Deodorizer Block

Out of the water box
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a) If the intelligent toilet will be idle for a long term, make sure the water in pipeline of cover is drained completely:
¨ Disconnect the power supply, and turn off the tee valve. Push discharge button, discharge the water inside 

heating pipe (with power cord).
¨ Turn auto protection swutch handle off, discharge button, discharge the water inside heating pipe (without 

power cord).

G. Maintenance in Case of Long-Term Idle Status

NOTE: 
1. If water is not completely drained and meanwhile the product is idle for a long time, the residual water may 

freeze in winter or spoiled in summer.
2. If you find the water supply pipe has been frozen, do not use the intelligent cover. You need to raise the room 

temperature and use it after the water is thawed.
3. When the winter temperature exceeds the normal working temperature, and there is a risk of freezing in water 

pipe, please turn off the tee valve and perform one flush/or discharge the toilet.
4. When use after long term idle status, please close the tee valve and then press it again for flushing.
5. When use after long term idle status, make sure to flush it for several times and the inner pipelines are clean.
6. In case of long term idle status, remove the batteries in the charging block of remote control.
b) Open cover or add water inside the toilet might avoid the plastic parts yellowing problem caused by backflush 

air from discharge pipe after residual toilet water evaporated during long-term idle status.

Disconnect power cord

handle
Switch

Discharge button

With power cord Without power cord
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Troubleshooting

Symptoms Possible Causes Recommended Actions

1. Toilet does not 
work.

A. Power failure.
B. Plug not connected or no power to socket.
C. The leakage circuit breaker on plug 

does not reset.
D. Product is on standby mode.
E. Toilet switch on side panel

A. Wait until the power is restored.
B. Plug in or detect the socket.
C. Press Reset button on the plug.
D. Press "   " button on auxiliary 

keyboard. 
E. Turn on toilet switch

2. Toilet fails to 
flush.

A. Water failure.
B. Tee valve for water supply is closed.
C. Power failure.
D. Product is at standby mode.
E. Wash mode is in progress.
F. Auto-flushing is deactivated.

A. Wait until the water supply is restored.
B. Open the tee valve for water supply.
C. Wait until the power is restored or 

review "manual flush" section for 
manual flush or flush by basin.

D. Press "   " button on auxiliary 
keyboard. 

E. Perform after flushing operation 
completed.

F. Review "Guide on remote controller 
setting".

3. Toilet is not 
clean after 
flushing.

A. Filter screen is blocked.
B. Insufficient water pressure.

A. Refer to "Filter screen clean" section.
B. Check if all tee valves are opened. If 

not, please open;
C. Check bend problem on inlet hose, if so, 

adjust hose.

4. Wash mode is 
abnormal.

A. Water failure.
B. Tee valve for water supply is closed or 

not opened completely.
C. Product is on standby mode.
D. Not yet seated or current sitting posture 

unable to be sensed by the seat.
E. Filter screen is blocked.
F. Insufficient water pressure.
G. Incorrect air filter installation.

A. Wait until the water supply is restored.
B. Fully open the tee valve for water 

supply.
C. Press "   " button on auxiliary 

keyboard. 
D. Seat or adjust your sitting gesture.
E. Review the section of "Washing of filter 

screen".
F. Check bend problem on inlet hose, if so, 

adjust hose.
G. Install filter correctly. (refer to page 18).

5. Flush function 
stops in 
operation 
process.

A. Flushing mode stops automatically after 
continuous flushing for 5 minutes.

B. The seat is unable to sense human body.

A. If necessary, press the Flush button again.
B. Adjust your sitting gesture or sit on the 

toilet again.

6. The wash mode 
runs even when 
unseated.

A. The seat is covered by foreign matters 
or the seat is wet.

A. Remove the foreign matters or dry seat.

7. Dryer fan stops 
in operation 
process

A. The dryer fan stops automatically after 
continuous usage for 4 minutes.

B. The seat is unable to sense human body.

A. If necessary, press the dryer button 
again.

B. Adjust your sitting gesture or sit on the 
toilet again.

This guide of trouble shooting is for general help only. Authorized representatives or qualified electricians of 
Kohler Company shall be able to solve all electrical failures. If you want to know about the service of warranty, 
please contact Call Center 0 2204 6222.   

If this toilet is to be repaired and maintained, firstly you have to disconnect the power plug of toilet. If necessary   
turn off the water valve.
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Troubles Possible reasons Suggestions and measures

8. Deodorization 
fan  does not 
work.

A. The seat is unable to sense human body.
B. Stop button is pressed by mistake 

during operation.
C. Auto Deodorization function is 

deactivated.

A. Adjust your sitting gesture or sit on the 
toilet again.

B. If necessary, please leave for about  
2 seconds and then sit on the toilet 
again.

C. Review "Guide on remote controller 
setting".

9. Cover fails to 
close/open.

A. The seat is covered by foreign matters 
or the seat is wet.

B. The toilet cover is interfered by people 
at the open/close process before.

A. Remove the foreign matters or dry seat.
B. Use the remote control or manually 

open/close the cover until it works 
properly. Do not block switch during 
open/close process.

10. Auto cover fails 
to close/open.

A. User is not seated enters or lefts the 
sensing area.

B. Remote controller "automatic cover-
turning" function is deactivated.

C. The toilet is in the process of flushing.

A. Please sit or leave the sensing area.
B. Review "Guide on remote controller 

setting".
C. Wait until the flushing process is 

completed.

11. Night light does 
not work.

A. The Night light function is turned off.
B. The indoor light is too bright.

A. Refer to night light function in "Guide 
on usage of remote controller".

B. Turn off the lights and close the 
curtain.

12. UV Sterilization 
function does 
not work.

A. User sits on the toilet.
B. The seat is covered by foreign matters 

or the seat is wet.

A. Please close the cover and reactivate the 
UV sterilization again when unseated.

B. Remove the foreign matters or dry the 
seat.

13. Remote is unable 
to display.

A. Battery exhausted.
B. Battery polarities are mounted 

reversely.
C. The remote controller is not woken up.

A. Replace with new batteries.
B. Reinstall properly.
C. Touch remote controller screen of 

Approach to the toilet or seated. 
Press Wake up key of remote control.

14. Remote control 
fails to connect 
the toilet.

A. Lower battery.
B. The remote control is too far from the 

toilet.
C. The toilet is not yet powered on.
D. The toilet is on standby mode.
E. The toilet is not connected to the remote 

control.

A. Review "Usage and replacement of 
battery for remote control" chapter and 
replace battery accordingly.

B. Review "Communication between 
remote controller and the toilet" and 
approach to the toilet.

C. Power on the toilet.
D. Press "   " button on auxiliary 

keyboard.
E. Review "Communication between 

remote and toilet" and connect the toilet 
and the remote accordingly.

15. The seat is not 
warm.

A. Remote seat temp set too low.
B. Toilet is on standby mode.

A. Set seat temp to proper dial.
B. Press "   " button on auxiliary 

keyboard.
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10

Description of Content of Hazardous Substances in Product

Reclaim Indication

Statistics of Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements.

When the product exceeds service life or is unable to use after repair, do not throw the product away in the 
normal trash. Disposing of product must be done in accordance with the local or national government law.

О: Indicates that the substance in the material composition is below the high limits of the current requirements 
in GB/T 26572.

X: Indicates that the least one of the homogeneous substance in the material composition is below the high limits 
of the current requirements in GB/T 26572.

* : Indicate only partial product series contains this substance.

NOTE: The information provided is based on the supplier data and Kohler inspection results. The product is 
designed not to hurt the environment.

Under current technology, all hazardous materials have been used in the smallest amounts possible. Kohler will 
strive to reduce the use of these hazardous materials used in this product.

The product “service life for environment protection” is 10 years;  Kohler Company will specify 
product service life based on product characteristics.  The product “service life for environment 
protection” is only effective when the product is used as described in the product specification.

Part name Toxic or Hazardous Substance or Elements

Lead  
(Pb)

Mercury 
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent
Chromium

(Cr(VI))

Polybrominated
biphenyls 

(PBB)

Polybrominated
Diphenyl Ethers

(PBDE)

Plastic Assy. О О О О О О

Control Assy. X О О О О О

PCBA Assy. X О О О О О

Motor Assy. X О О О О О

Wire Harness Assy. О О О О О О

Water Inlet Assy. О О О О О О

Wand Assy. О О О О О О

Heater Assy. X О О О О О

* Remote Assy. X О О О О О

* Battery О О О О О О

* Ceramic Assy. О О О О О О

* Water Tank Assy. О О О О О О
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ข้อส�าคญัด้านความปลอดภยั

ค�าเตือน ความเสี่ยงซึง่อาจท�าให้เกิดกระแสไฟฟา้ลดัวงจรอปุกรณ์ตดิตัง้/อปุกรณ์ไฟฟา้สายดนิ 
ตดิตัง้สายดนิให้เหมาะสมโดยใช้อปุกรณ์ปอ้งกนักระแสไฟฟา้ลดัวงจร GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขนาด 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์,  
10 แอมแปร์

ค�าเตือน ความเสี่ยงซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และทรัพย์สิน อย่าทิง้สิ่งของ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์  
หรือผ้าอนามยัลงในโถสขุภณัฑ์เพราะจะท�าให้เกิดการอดุตนั อยา่กระแทกผลติภณัฑ์วิเทรียสไชนา่เพราะจะท�าให้ผลติภณัฑ์ช�ารุด 
หรือแตกร่ัวได้

ค�าเตือน ความเสี่ยงซึง่อาจท�าให้เกิดกระแสไฟฟา้ลดัวงจรหรือผลติภณัฑ์ช�ารุด อยา่ให้ผลติภณัฑ์เปียกน�า้
น�าปลัก๊ออก

ข้อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภณัฑ์และทรัพย์สิน อย่าใช้ซีเมนต์ในการติดตัง้โถสุขภณัฑ์ 
การขยายตวัเน่ืองจากความร้อนของซีเมนต์อาจท�าให้เกิดความเสยีหายบริเวณฐานของโถสขุภณัฑ์ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่
ความเสยีหายใดๆ ท่ีมาจากการใช้ซีเมนต์ในการตดิตัง้

อา่นและปฎิบตัติามค�าแนะน�าอยา่งเคร่งครัด

ข้อพงึระวงั ห้ามติดตัง้ผลติภณัฑ์ในต�าแหนง่ท่ีน�า้กระเซน็ถงึผลติภณัฑ์ได้

ข้อพงึระวงั ห้ามตดิตัง้ผลติภณัฑ์ในต�าแหนง่ท่ีมีความชืน้สงูเพราะอาจมีไอน�า้เกาะบนผลติภณัฑ์ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ มีการระบายอากาศ 
ท่ีดีเพ่ือปอ้งกนัความเสียหายตอ่อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

ข้อพงึระวงั การกดหรือดงึทอ่น�า้ดี อาจท�าให้น�า้ร่ัวซมึได้

ข้อพงึระวงั ห้ามกดหรือดงึก้านฉีดช�าระ อาจท�าให้ก้านฉีดช�าระเสียหายได้

ข้อพงึระวงั ในสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ ทอ่น�า้อาจเกิดน�า้แข็ง ให้เตรียมทอ่น�า้ท่ีเหมาะสม หากมีน�า้ค้างสะสมอยูใ่นฝารองนัง่อาจจะ
เกาะเป็นน�า้แข็ง ควรปลอ่ยให้สขุภณัฑ์มีอณุหภมิูใกล้เคียงอณุหภมิูห้องก่อนการติดตัง้ใหมห่รือใช้งานอีกครัง้

ข้อพึงระวงั ห้ามต่อกระแสไฟฟ้าเข้ากบัสขุภณัฑ์จนกระทัง่จะติดตัง้ระบบน�า้เสร็จเรียบร้อย ไม่เช่นนัน้อาจเป็นสาเหตทุ�าให้สขุภณัฑ์
ท�างานผิดปกติ

ข้อพงึระวงั ต้องใช้ลวดสายไฟท่ีปอ้งกนักระแสไฟฟา้รัดวงจร

ข้อสงัเกต อปุกรณ์ควบคมุอณุหภมิูอาจจะเกิดความผิดพลาดระหว่างการเก็บหรือขนส่งสินค้าในสภาพอากาศท่ีร้อน ซึง่อาจท�าให้ 
อปุกรณ์ไมท่�างาน ควรปลอ่ยให้สขุภณัฑ์มีอณุหภมิูใกล้เคียงอณุหภมิูห้องก่อนการตดิตัง้ใหมห่รือใช้งานอีกครัง้
ในขณะท่ีมีการใช้งานผลิตภณัฑ์ไฟฟา้โดยเฉพาะเม่ือมีเด็กอยูด้่วย ควรปฏิบตัิตามข้อระมดัระวงัความปลอดภยัขัน้พืน้ฐาน ดงันี:้

อนัตราย ความเสี่ยงซึง่อาจท�าให้เกิดกระแสไฟฟา้ลดัวงจร

¨  ห้ามตดิตัง้หรือวางสขุภณัฑ์ไว้ใกล้กบัอา่งอาบน�า้หรือบริเวณท่ีผลติภณัฑ์อาจตกลงในน�า้ 

¨  ห้ามวางสขุภณัฑ์ในบริเวณเปียกชืน้

¨  ผลติภณัฑ์ต้องใช้เช่ือมตอ่กบัสายไฟ

¨ เดก็, ผู้สงูอายแุละคนพิการ ควรได้รับการดแูลอยา่งใกล้ชิดขณะใช้ผลติภณัฑนี ้ไมอ่นญุาตใิห้เดก็เลก็ใช้งานสขุภณัฑ์หรืออยูใ่น
บริเวณท่ีสามารถเข้าถงึสขุภณัฑ์ตามล�าพงั

¨ เดก็และผู้สงูอายท่ีุไมส่ามารถตัง้อณุหภมิูได้ด้วยตวัเอง โปรดตัง้หรือก�าหนดอณุหภมิูของฝารองนัง่, อณุหภมิูของน�า้ และอณุหภมิูของลม 
ให้เหมาะสมกบัวยัของผู้ใช้งาน

¨ ใช้สขุภณัฑ์ตามค�าแนะน�าท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อฉบบันี ้ห้ามตดิตัง้อปุกรณ์อ่ืนเพ่ิมเตมินอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ แนะน�า

¨ ห้ามนัง่พิงฝารองนัง่ขณะใช้สขุภณัฑ์

¨ ห้ามใช้งานสขุภณัฑ์หากพบวา่สายไฟหรือชิน้สว่นท่ีเก่ียวของกบัไฟฟา้มีการช�ารุดเสยีหาย ท�างานผิดปกต ิหรือตกลงในน�า้

¨ ตดิตัง้ผลติภณัฑ์ตามคูมื่อการตดิตัง้

¨ การซอ่มแซมสขุภณัฑ์ ควรให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการด้านเทคนิคของบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการ ห้ามด�าเนินการด้วยตวัเอง ความเสยีหาย 
ท่ีเกิดขึน้จาก สาเหตดุงักลา่วจะอยูน่อกเหนือการรับประกนัของสนิค้า
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ข้อส�าคญัด้านความปลอดภยั (ตอ่)

ปริมาตรน�า้ในการช�าระล้าง   3/3.8 ลติร

ระยะกึ่งกลางทอ่น�า้ทิง้ถึงผนงัไมน้่อยกวา่ 305 มม.

แรงดนัน�า้ไมเ่กิน 0.07 (แรงดนัไดนามิก) - 0.74 เมกะปาสคาล

แรงดนัไฟฟา้ 220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์  

ก�าลงัไฟฟา้* 1080 วตัต์

ความยาวสายไฟ ประมาณ 1.5 ม.

ขนาดสขุภณัฑ์ (ยาว x กว้าง x สงู) 700 x 418 x 523 มม.

น�า้หนกัสขุภณัฑ์ ประมาณ 46 กิโลกรัม

อณุหภมิูน�า้ 1-35  �C

อณุหภมิูส�าหรับการใช้งาน 1-40  �C

ระบบการท�า
ความสะอาด

อตัราการไหลของน�า้
ท่ีความดนั 0.2 MPa

ฉีดช�าระสว่นหลงั มี, ปรับต�าแหน่ง

ฉีดช�าระสายน�า้แบบเกลยีว มี, ปรับต�าแหน่ง

ฉีดช�าระสว่นหน้า มี, ปรับต�าแหน่ง

อตัราการไหลของน�า้ท่ีความดนั 0.2 MPa อตัราไหลสงูสดุของช�าระล้างสว่นหลงัไมต่�า่กวา่ 
500 มิลลลิติร/นาที

การปรับอณุหภมิูน�า้ ปิด, 1-5 ระดบั (อณุหภมิูห้อง 31-39 องศาเซลเซียส)

ระยะเวลาการฉีดช�าระ (นานท่ีสดุ) 300 วินาที 

ต�าแหน่งก้านฉีดช�าระ 5 ต�าแหน่ง

การฉีดพน่เป็นจงัหวะ เปิด/ปิด 

การฉีดพน่หน้า-หลงั เปิด/ปิด

อปุกรณ์
ความปลอดภยั

การปอ้งกนัความร้อน ฟิวส์, อปุกรณ์ตดัความร้อน

การปอ้งกนัน�า้ไหลย้อนกลบั วาล์วกนัน�า้ไหลย้อนกลบั (Check Valve)

รายละเอียดผลติภณัฑ์

¨ ควรตดิตัง้วาล์วเปิด-ปิดน�า้ใกล้กบัสขุภณัฑ์ในระยะท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานท่ีอาจเกิดขึน้ ควรแยกวาล์ว
น�า้ดีเพ่ือปิดวาล์วน�า้ในกรณีฉกุเฉิน

¨ ควรเก็บสายไฟให้หา่งจากความร้อน

¨ ห้ามทิง้วตัถใุดๆ ลงในทอ่น�า้หรือชอ่งตา่งๆ บนผลติภณัฑ์

¨ ห้ามติดตัง้ผลติภณัฑ์กลางแจ้ง บริเวณท่ีมีการใช้อปุกรณ์ฉีดพน่สเปรย์ หรือบริเวณอ่ืนๆ ท่ีกลา่วไปข้างต้น

¨ ตดิตัง้สายดนิตามค�าแนะน�าในคูมื่อการตดิตัง้ก่อนท�าการเสียบปลัก๊ไฟ

¨ ห้ามน�า้กระเซน็ถกูปลัก๊ไฟ

¨ หลีกเลี่ยงการนัง่บนท่ีรองนัง่ท่ีได้ตัง้อณุหภมิูไว้สงูเป็นเวลานานเพราะอาจท�าให้เกิดแผลพพุอง

¨	เพ่ือหลีกเลียงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ หากสายไฟช�ารุด ให้ด�าเนินการเปลี่ยนโดยช่างผู้ เช่ียวชาญหรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการ
ด้านเทคนิคของบริษัทฯ หากจ�าเป็น

¨ อปุกรณ์ระบบฆา่เชือ้ด้วยแสง UV ควรตดิตัง้และบ�ารุงรักษาโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการด้านเทคนิคของบริษัทฯ

¨ โปรดใช้สายน�า้ดีและข้อตอ่สามทางท่ีมากบัโถสขุภณัฑ์ ไมค่วรใช้สายน�า้ดีและข้อตอ่สามทางชดุเก่า

¨ หากมีความจ�าเป็นต้องตดัไฟฟา้ท่ีเช่ือมตอ่กบัสขุภณัฑ์ ให้รอจนสิน้สดุเสียงสญัญาณ ก่อนเร่ิมจา่ยไฟฟา้อีกครัง้
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รายละเอียดผลติภณัฑ์ (ตอ่)

*ตรวจสอบก�าลงัไฟฟา้ด้วยเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี:้ แรงดนัไดนามิก 0.2 เมกะปาสคาล, อณุหภมิูของน�า้อยูท่ี่ 15 องศาเซลเซียส

ระบบความ
สะดวกสบาย

ระบบอุน่บนท่ีรองนัง่ การปรับอณุหภมิู ปิด, 1-5 ระดบั

การปอ้งกนัความร้อนเกิน ฟิวส์, อปุกรณ์ตดัความร้อน

ฝาปิดท่ีรองนัง่ เปิด/ปิดอตัโนมตั,ิ ปรับลดระดบัอยา่งช้าๆ , เปิด/ปิดด้วย
รีโมทคอนโทรล

ท่ีรองนัง่ ปรับลดระดบัอยา่งช้าๆ , เปิด/ปิดด้วยรีโมทคอนโทรล

ฟังก์ชัน่เป่าแห้ง การปรับอณุหภมิู เปิด/ปิด

อปุกรณ์ความปลอดภยั ฟิวส์, อปุกรณ์ตดัความร้อน

การก�าจดักลิน่ มี

รีโมทคอนโทรล มี, ส�าหรับการตัง้คา่ฟังก์ชัน่ ดหูน้า 33

สขุอนามยั การท�าความสะอาดก้านฉีดอตัโนมตัิ มี

ผลติจากวสัดปุอ้งกนัแบคทีเรีย ท่ีรองนัง่

การฆา่เชือ้ด้วยน�า้สเตอริไลซ์ มี

การฆา่เชือ้ด้วยแสง UV มี

อ่ืนๆ อปุกรณ์ความปลอดภยัอ่ืนๆ เคร่ืองตดักระแสไฟฟา้

Electrolyzed Water Treatment มี

ฟังก์ชัน่การท�าความสะอาด มี

แผงควบคมุค�าสัง่ มี

เซน็เซอร์ของท่ีรองนัง่ เซน็เซอร์การรับน�า้หนกั

แสงไฟกลางคืน มี

เปิด/ปิดฝารองนัง่อตัโนมตัิ เซน็เซอร์ชนิดคลืน่ไมโครเวฟ

การช�าระล้างแบบมือกด มี
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ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์

ภาพแสดงผลติภณัฑ์

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคเลอร์ ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ถกูสร้างสรรค์อยา่งปราณีตโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ 
จึงเปรียบประดจุดัง่ประติมากรรมชิน้เอกท่ีมีความโดดเด่นทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย ผสมผสานไปกบัความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ี
ภมิูฐานของผลติภณัฑ์ ก่อให้เกิดความสนุทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรคา่แก่การเป็นเจ้าของตราบนานเทา่นาน ทา่นจะภมิูใจในผลติภณัฑ์ 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนกบัเราท่ีมีความภมิูใจในผลติภณัฑ์พร้อมกบัคณุภาพภายใต้ช่ือเสยีงของโคห์เลอร์

 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการติดตัง้ หากท่านพบปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้หรือสขุภณัฑ์ กรุณาติดต่อเราทนัที 
เบอร์โทรศพัท์และเวป็ไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ได้พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม�า่เสมอ 
ดงันัน้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลอืกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์

แผน่กนักระแทก 2 ชิ �น

ที�รองนั�ง (ป้องกนัแบคทีเรีย*)

ฝาปิดที�รองนั�ง

บริเวณที�ตรวจจบัแสง

ก้านฉีดชําระ

เซน็เซอร์ตรวจจบับนที�รองนั�ง

กดปุ่ ม rear เพื�อเปิดการทํางาน
ของระบบชําระส่วนหลงั

กดปุ่ ม full fIush เพื�อเปิดการทํางาน
ของระบบชําระลา้ง

กดปุ่ ม front เพื�อเปิดการทํางาน
ของระบบชําระส่วนหนา้

ปุ่ มควบคมุคําสั�ง

1. ฟังก์ชั�นเตรียมพร้อมใช้งาน
กดปุ่ ม “    ” คา้งเอาไว ้(ประมาณ 2 วินาที) 
เพื�อเขา้สู่ฟังก์ชั�นเตรียมพร้อมใชง้าน ดูรายละเอียดเพิ�มเติมที� 
“ฟังก์ชั�นเตรียมพร้อมใชง้านหนา้ 39” 

2. หยดุการทํางาน
กดปุ่ ม “     ” เพื�อหยดุการทํางานของฟังก์ชั�นฉีดชําระ, 
ฟังก์ชั�นเป่าแหง้, ฟังก์ชั�นฟอกอากาศ, ฟังก์ชั�นฆ่าเชื�อในปุ่ มเดียว,
การทําความสะอาดกา้นฉีดชําระแบบแมนนวล และ
ฟังก์ชั�นฆ่าเชื�อดว้ยแสง UV

* การปอ้งกนัเชือ้แบคทีเรีย ท่ีรองนัง่และฝาปิดท่ีรองนัง่มีสว่นประกอบของอนภุาคเงินซึง่ยบัยัง้การเจริญเตบิโตของแบคทีเรียบนพืน้ผิว ทัง้นี ้
 ไมร่วมถงึเชือ้ราและผลกระทบจากเชือ้รา อตัราการปอ้งกนัเชือ้จลุนิทรีย์มากกวา่ 90% (ทดสอบภายใต้มาตรฐานการปอ้งกนัแบคทีเรีย  
  GB 21551.2-2010)
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ค�าแนะน�าการใช้งานรีโมทคอนโทรล

A- เร่ิมต้น (Start)
¨ กดค�าสัง่นีเ้พ่ือเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล กดอีกครัง้เพ่ือเปิดหรือปิดหลงัเร่ิมการท�างาน

¨ หากไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัโถสขุภณัฑ์หลงัจากเร่ิมท�างานแล้ว ไอคอนแถวท่ีสามจะกะพริบ และจะหยดุกะพริบ เม่ือการเช่ือมตอ่ส�าเร็จ
และเข้าสูส่ภาพพร้อมใช้งาน

B- หยดุการท�างาน (Stop)
¨ กดค�าสัง่นีเ้พ่ือหยดุการท�างานของโหมดช�าระสว่นหน้า, ช�าระสว่นหลงั, ระบบเป่าแห้งและระบบดบักลิน่, การท�าความสะอาดก้าน

ฉีดช�าระแบบแมนนวล หรือระบบท�าความสะอาดด้วยแสงUV

¨ กดค้างค�าสัง่นีจ้ะเป็นการปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล

C- ช�าระสว่นหน้า (Front wash)
¨ กดค�าสัง่นีเ้ม่ือนัง่บนท่ีรองนัง่เพ่ือเข้าโหมดช�าระสว่นหน้า เม่ือฟังก์ชัน่ท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา 5 นาที การฉีดช�าระจะหยดุท�างาน

โดยอตัโนมตั ิหรือกดค�าสัง่หยดุการท�างานเพ่ือปิดการท�างานทนัที

D- ช�าระสว่นหลงั (Rear wash)
¨ กดค�าสัง่นีเ้ม่ือนัง่บนท่ีรองนัง่เพ่ือเข้าโหมดช�าระสว่นหลงั เม่ือฟังก์ชัน่ท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา 5 นาที การฉีดช�าระจะหยดุท�างาน

โดยอตัโนมตั ิหรือกดค�าสัง่หยดุการท�างานเพ่ือปิดการท�างานทนัที

E- ช�าระล้างปริมาณน�า้น้อย (Eco flush)
¨ กดค�าสัง่นีเ้พ่ือช�าระล้างโถสขุภณัฑ์ด้วยปริมาตรน�า้น้อย

F- ช�าระล้างปริมาณน�า้มาก (Flush full)
¨ กดค�าสัง่นีเ้พ่ือช�าระล้างโถสขุภณัฑ์ด้วยปริมาตรน�า้มาก

G- ค�าสัง่เปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่ (Cover Open/Close)
¨ กดค�าสัง่เปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่ เม่ือไมมี่การใช้งานท่ีรองนัง่

H- ค�าสัง่เปิด/ปิดท่ีรองนัง่ (Seat Open/Close)
¨ กดค�าสัง่เปิด/ปิดท่ีรองนัง่ เม่ือไมมี่การใช้งานท่ีรองนัง่

I-  การนวดด้วยสายน�า้ (Pulsate oscillate)
¨ ในขณะท่ีโหมดช�าระส่วนหน้าหรือช�าระส่วนหลังก�าลังท�างาน ใช้ค�าสั่งนีเ้พ่ือเข้าสู่โหมดการช�าระแบบเคลื่อนท่ี (oscillate)  

กดอีกครัง้เพ่ือเข้าสูโ่หมดช�าระแบบเป็นจงัหวะ (pulsate wash) เม่ือกดครัง้ท่ีสาม โหมดการช�าระแบบเคลือ่นท่ีและแบบเป็นจงัหวะ  
(oscillate/pulsate) จะท�างานร่วมกนั (เม่ือฟังก์ชัน่ท�างานร่วมกนั ไฟ LED ทางด้านซ้ายของไอคอนจะตดิ) กดครัง้ท่ีสีเ่พ่ือออกจากค�าสัง่

B C           D         E          F

G

  H   M      P  K    Q+Q-  L

A

I   N  O   J

ค�าเตือน ความเสี่ยงซึง่อาจท�าให้ผลิตภณัฑ์เสียหาย น�ารีโมทคอนโทลออกจากแท่นวางรีโมทคอนโทรลก่อนกดค�าสัง่เร่ิมต้น  
เพ่ือปอ้งกนัการตกหลน่
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การเตือนก�าลงัไฟฟา้ออ่น

การจบัคู่

การสือ่สารระหวา่งรีโมทคอนโทรลกบัโถสขุภณัฑ์

ฟังก์ชัน่ปิดการท�างาน

J- สายน�า้แบบเกลียว (Spiral)
¨ ขณะท่ีโหมดช�าระสว่นหลงัท�างาน กดค�าสัง่นีเ้พ่ือปรับรูปแบบสายน�า้ของโหมดช�าระสว่นหลงั สญัลกัษณ์สายน�า้แบบเกลยีวจะกะพริบ  

กดอีกครัง้เพ่ือออกจากค�าสัง่ (หรือกดหยดุการท�างานเพ่ือปิดค�าสัง่) 

K- ระบบเป่าแห้ง (Dryer)
¨ กดค�าสัง่นีเ้ม่ือนัง่บนท่ีรองนัง่เพ่ือใช้งานฟังก์ชัน่เป่าแห้ง เม่ือฟังก์ชัน่ท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา 4 นาที การเป่าแห้งจะหยดุท�างานโดย 

อตัโนมตั ิหรือกดค�าสัง่นีอี้กครัง้เพ่ือปิดการท�างานทนัที

L- ระบบฆา่เชือ้ด้วยน�า้สเตอริไลซ์ (Sterilization function)
¨ กดค�าสัง่นีเ้พ่ือใช้งานระบบฆา่เชือ้ก้านฉีดช�าระและโถสขุภณัฑ์ด้วยน�า้สเตอริไลซ์ (ข้อสงัเกต: ฝารองนัง่ เปิด/ปิด โดยใช้

รีโมทคอนโทรลขณะฟังก์ชัน่ท�างาน) ฟังก์ชัน่นีจ้ะไมส่ามารถท�างานได้ขณะมีการใช้งานท่ีรองนัง่

M- อณุหภมิูน�า้ (Water Temperature)
¨ ขณะท่ีโหมดช�าระสว่นหน้าหรือช�าระสว่นหลงัท�างาน กดค�าสัง่นีเ้พ่ือปรับอณุหภมิูน�า้ กดค�าสัง่ +/- (Q+/Q-) เพ่ือปรับระดบัอณุหภมิูน�า้

N- อณุหภมิูฝารองนัง่ (Seat Temperature)
¨ กดค�าสัง่นีเ้พ่ือปรับอณุหภมิูฝารองนัง่ กดค�าสัง่ +/- (Q+/Q-) เพ่ือปรับระดบัอณุหภมิูท่ีรองนัง่

O- แรงดนัน�า้ (Water pressure)
¨ ขณะท่ีโหมดช�าระสว่นหน้าหรือช�าระสว่นหลงัท�างาน กดค�าสัง่นีเ้พ่ือปรับแรงดนัน�า้ กดค�าสัง่ +/- (Q+/Q-) เพ่ือปรับระดบัแรงดนัน�า้

P- ขยบัก้านฉีด (Nozzle move)
¨ ขณะท่ีโหมดช�าระสว่นหน้าหรือช�าระสว่นหลงัท�างาน กดค�าสัง่นีเ้พ่ือเร่ิมการปรับต�าแหนง่ก้านฉีดช�าระ กดค�าสัง่ +/- (Q+/Q-) เพ่ือปรับ
 ต�าแหนง่ก้านฉีดช�าระ

Q- ค�าสัง่ปรับระดบั (Q+/Q-)

ส�าหรับฟังก์ชัน่ M/N/O/P เม่ือเปิดใช้งานแล้ว การปรับคา่ของฟังก์ชัน่นัน้ๆ จะสามารถท�าได้โดยใช้ค�าสัง่ (+/-)

ค�าแนะน�าการใช้งานรีโมทคอนโทรล (ตอ่)

เม่ือปุ่ ม 
stop

 กะพริบแสดงวา่ แบตเตอร่ีในรีโมทคอนโทรลมีก�าลงัไฟฟา้ต�า่ น�ารีโมทคอนโทรลวางบนแทน่วางรีโมทคอนโทรลเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี

เม่ือกดปุ่ ม 
stop

 ท่ีรีโมทคอนโทรลค้างไว้ จะปิดการท�างานของรีโมทคอนโทรล

เม่ือน�ารีโมทคอนโทรลออกหา่งจากบริเวณตรวจจบัสญัญาณ สญัลกัษณ์แถวลา่งของรีโมทคอนโทรลจะกะพริบโดยอตัโนมตั ิ (แสดงถงึ
การค้นหาสญัญาณของโถสขุภณัฑ์) สญัญาณจะเช่ือมตอ่อตัโนมตัเิม่ือรีโมทคอนโทรลอยูใ่นระยะใกล้กบัผลติภณัฑ์ และสญัลกัษณ์จะ
หยดุกะพริบเม่ือการเช่ือมตอ่ส�าเร็จ

ข้อสงัเกต โปรดชาร์จรีโมทคอนโทรลทนัทีเม่ือมีการเตือนก�าลงัไฟออ่น

ข้อสงัเกต การจบัคูส่ามารถท�าได้เม่ือไมมี่การใช้งานท่ีรองนัง่

¨ เม่ือฝารองนัง่เปิดใช้งานปกต ิ กดค�าสัง่เร่ิมต้นท่ีอยูด้่านบนของรีโมทคอนโทรลเพ่ือเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล หากไอคอนแถวลา่งสดุ
กะพริบ หมายถึงรีโมทคอนโทรลยงัไมไ่ด้จบัคูก่บัโถสขุภณัฑ์

¨ เข้าไปใกล้โถสขุภณัฑ์ และกดท่ีปุ่ ม 
dryer

 ค้างไว้ เม่ือสขุภณัฑ์เร่ิมท�าการประมวลผล ไอคอนแถวลา่งสดุจะกะพริบถ่ีขึน้

¨ กดค้างท่ีปุ่ ม  และ  ท่ีแผงควบคมุค�าสัง่พร้อมกนั ห้ามปลอ่ยจนกวา่จะได้ยินเสยีงสญัญาณ

¨ เม่ือไอคอนแถวลา่งสดุของรีโมทคอนโทรลหยดุกะพริบหมายถึงการจบัคูส่�าเร็จ
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ค�าแนะน�าการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล

B C           D         E          F

G

  H   M      P  K    Q+Q-  L

A

I   N  O   J

กดค้างท่ีปุ่ ม  ush   จากแผงควบคมุค�าสัง่จนกระทัง่ได้ยินเสยีงสญัญาณเตือนสัน้แล้วปลอ่ย เม่ือแสงไฟกลางคืนกะพริบสามครัง้ จากนัน้ 
เปลี่ยนการตัง้คา่ของค�าสัง่ D/F/G/H/J/L/N ตามต้องการ

D- ช�าระสว่นหลงั (Rear wash) : การตัง้คา่ฟังค์ชัน่การก�าจดักลิน่
 กดค้างท่ีค�าสัง่เพ่ือเปิด/ปิดฟังก์ชัน่การก�าจดักลิน่

¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้เพ่ือเปิดฟังก์ชัน่การก�าจดักลิน่ (สญัญาณเตือนสัน้)
¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบช้าหนึง่ครัง้เพ่ือปิดฟังก์ชัน่การก�าจดักลิน่ (สญัญาณเตือนยาว)

F- ช�าระล้าง (Flush) : การตัง้คา่การช�าระล้างอตัโนมตัิ
     กดค้างท่ีค�าสัง่เพ่ือปิดฟังก์ชัน่การช�าระล้างอตัโนมตัิ กดค้างอีกครัง้เพ่ือเปิดการท�างานฟังก์ชัน่

¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้เพ่ือเปิดฟังก์ชัน่การช�าระล้างอตัโนมตั ิ(สญัญาณเตือนสัน้)
¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบช้าหนึง่ครัง้เพ่ือปิดฟังก์ชัน่ฟังก์ชัน่การช�าระล้างอตัโนมตั ิ(สญัญาณเตือนยาว)

G- ค�าสัง่เปิด/ปิดฝารองนัง่ (Open/Close cover) : การตัง้คา่ระยะการตรวจจบั
      กดค้างท่ีค�าสัง่เพ่ือตัง้คา่ระยะการตรวจจบัการเปิด/ปิดฝารองนัง่อตัโนมตัิ

¨ แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้ หมายถึงระยะใกล้ (สญัญาณเตือนสัน้)
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วสองครัง้ หมายถึงระยะปานกลาง (สญัญาณเตือนสัน้)
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วสามครัง้ หมายถงึระยะไกล (สญัญาณเตือนสัน้)
¨ ถ้าแสงไฟกลางคืนกะพริบช้า หมายถึงการปิดฟังก์ชัน่เปิด/ปิดฝารองนัง่อตัโนมตั ิ(สญัญาณเตือนยาว)

H - ค�าสัง่เปิด/ปิดท่ีรองนัง่ (Open/Close seat): การตัง้คา่ระบบเตือนเม่ือใช้งานท่ีรองนัง่นานเกินไป
 กดค้างท่ีค�าสัง่เพ่ือเปิดระบบเตือนเม่ือใช้งานท่ีรองนัง่นานเกินไป

¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้เพ่ือเปิดระบบเตือนเม่ือใช้งานท่ีรองนัง่นานเกินไป (สญัญาณเตือนสัน้)
¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบช้าหนึง่ครัง้เพ่ือปิดระบบเตือนเม่ือใช้งานท่ีรองนัง่นานเกินไป (สญัญาณเตือนยาว)

J - ค�าสัง่สายน�า้แบบเกลียว (Spiral wash): การตัง้คา่ไฟกลางคืน
 กดค้างท่ีค�าสัง่เพ่ือตัง้คา่ไฟกลางคืน

¨ แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้ หมายถึงการเปิดระบบเตือนเม่ือใช้งานท่ีรองนัง่นานเกินไป (สญัญาณเตือนสัน้)
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริบช้าหนึง่ครัง้ หมายถึงการปิดระบบเตือนเม่ือใช้งานท่ีรองนัง่นานเกินไป (สญัญาณเตือนยาว)

L - ค�าสัง่ฆา่เชือ้ (Sterilization): การตัง้คา่ระบบฆา่เชือ้ด้วยแสงยวีูอตัโนมตัิ
กดค้างเพ่ือตัง้คา่เปิด/ปิดระบบฆา่เชือ้ด้วยแสงยวีู (UV) อตัโนมตัิ
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้ เม่ือมีการท�างานของระบบฆา่เชือ้ด้วยแสงยวีู (UV) อตัโนมตั ิ(สญัญาณเตือนสัน้)
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริบช้าหนึง่ครัง้ เม่ือไมมี่การท�างานของระบบฆา่เชือ้ด้วยแสงยวีู (UV) อตัโนมตั ิ(สญัญาณเตือนยาว)
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ไฟสีแดงกระพริบ

หลงัจากตัง้คา่ฟังก์ชัน่ E/F/G/H/J/L/N รอสกัครู่ แล้วจงึกดปุ่ มท่ีแผงควบคมุค�าสัง่ค้างไว้ จนกระทัง่ได้ยินเสียงสญัญาณเตือนสัน้  
แล้วปลอ่ยเม่ือแสงไฟกลางคืนกะพริบสามครัง้ ก่อนการตัง้คา่ถดัไป

N - อณุหภมิูท่ีรองนัง่ (Seat temperature): การตัง้คา่ฟังก์ชัน่ประหยดัพลงังาน

กดค้างท่ีค�าสัง่อณุหภมิูท่ีรองนัง่เพ่ือเปิดฟังก์ชัน่ประหยดัพลงังานของสขุภณัฑ์ กดค้างอีกครัง้เพ่ือปิดฟังก์ชัน่นี ้

¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบเร็วหนึง่ครัง้เพ่ือเปิดฟังก์ชัน่ประหยดัพลงังานของสขุภณัฑ์ (สญัญาณเตือนสัน้)

¨ กดค้างไว้จนกระทัง่แสงไฟกลางคืนกะพริบช้าหนึง่ครัง้เพ่ือปิดฟังก์ชัน่ประหยดัพลงังานของสขุภณัฑ์ (สญัญาณเตือนยาว)

ค�าแนะน�าในการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล (ตอ่)

P - ค�าสัง่ขยบัก้านฉีดช�าระ (Position nozzle): การท�าความสะอาดก้านฉีดช�าระ

กดค้างท่ีค�าสัง่ขยบัก้านฉีดช�าระเม่ือไมมี่ผู้ใช้งานท่ีรองนัง่ เพ่ือท�าความสะอาดก้านฉีดช�าระแบบแมนนวล กดค้างท่ีค�าสัง่นีอี้กครัง้หรือ 
กดปุ่ มหยดุการท�างาน (Stop) เพ่ือยกเลกิการท�าความสะอาดก้านฉีดช�าระแบบแมนนวล

การใช้งานและการเปลีย่นแบตเตอร่ีส�าหรับรีโมทคอนโทรล

อ่ืนๆ

¨ แทน่ชาร์จรีโมทคอนโทรลใช้แบตเตอร่ีอลัคาไลน์ขนาด AA จ�านวน 4 ก้อน

¨ เม่ือก�าลงัไฟของแบตเตอร่ีออ่น ไฟสแีดงท่ีแทน่ชาร์จจะกะพริบเป็นสญัญาณเตือนให้ผูใ้ช้เปลีย่นแบตเตอร่ี

ข้อพงึระวงั

¨ ขัว้บวกและขัว้ลบของแบตเตอร่ีต้องตรงตามต�าแหนง่สญัลกัษณ์ของรีโมทคอนโทรล

¨ ไมค่วรใช้แบตเตอร่ีเก่าร่วมกบัแบตเตอร่ีใหม่

¨ โปรดใช้แบตเตอร่ีอลัคาไลน์

¨ อยา่วางรีโมทคอนโทรลในพืน้ท่ีเปียกชืน้หรือน�า้กระเซน็ถงึ

¨ อย่าวางรีโมทคอนโทรลใกล้เคร่ืองเป่าลมร้อน, ไดร์เป่าผม หรือเคร่ืองใช้ภายในบ้านขนาดเล็ก เพ่ือไม่ให้รบกวนการท�างานของ
รีโมทคอนโทรล

¨ อยา่ใช้อปุกรณ์อ่ืนๆ เคาะหรือกระแทกบริเวณแปน้ค�าสัง่

¨ หลงัการใช้งานรีโมทคอนโทรล โปรดวางรีโมทคอนโทรลบนแทน่วางรีโมทคอนโทรล 

¨ ระวงัรีโมทคอนโทรลตกหลน่ระหวา่งการใช้งาน

¨ ฟังก์ชัน่ปอ้งกนัการขโมย: สามารถใช้สกรูยดึรีโมทคอนโทรลไว้กบัแท่นวางรีโมทคอนโทรล ส�าหรับวิธีการติดตัง้สามารถอ้างอิงจาก
คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้
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การเตรียมพร้อมก่อนเร่ิมใช้งานครัง้แรก

ฟังก์ชัน่การเปิด/ปิด ฝารองนัง่และท่ีรองนัง่สขุภณัฑ์

¨ ให้แนใ่จวา่ วาล์วน�า้เปิด

¨ ให้แนใ่จวา่ ใสแ่บตเตอร่ีในแทน่วางรีโมทคอนโทรลถกูต้องตามต�าแหน่ง

¨ ให้แนใ่จวา่ ไมมี่วตัถกีุดขวางหน้าผลติภณัฑ์

¨ รอให้ผลติภณัฑ์ท�าการประมวลผลเสร็จสิน้ ในระหวา่งนัน้จะได้ยินเสยีงมอเตอร์ท�างาน เม่ือการประมวลผลเสร็จสิน้แสงไฟกลางคืนจะ
กะพริบ

ก. การเปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่
การเปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่อตัโนมตัิ

¨ เม่ือผูใ้ช้เดนิเข้าใกล้บริเวณระยะตรวจจบัในกรณีท่ีฝาปิดท่ีรองนัง่อยูใ่นสถานะปิด ฝาปิดท่ีรองนัง่จะเปิดขึน้อตัโนมตัิ

¨ เม่ือผูใ้ช้ออกจากบริเวณระยะตรวจจบัในกรณีท่ีฝาปิดท่ีรองนัง่เปิดอยู ่ฝาปิดท่ีรองนัง่จะปิดอตัโนมตัภิายใน 2 นาที

เม่ือใช้งานครัง้แรก สถานะเร่ิมต้นของผลติภณัฑ์จะมีคา่ดงัตอ่ไปนี ้

การช�าระล้างสว่นหน้า
¨ ระดบัอณุหภมิูน�า้: ปานกลาง
¨ แรงดนั: ปานกลาง

¨ ต�าแหน่ง: ปานกลาง

การช�าระล้างสว่นหลงั
¨ ระดบัอณุหภมิูน�า้: ปานกลาง
¨ แรงดนั: ปานกลาง
¨ ต�าแหน่ง: ปานกลาง

ค�าสัง่สายน�า้แบบเกลียว
¨ ฟังก์ชัน่การฆา่เชือ้ด้วยน�า้สเตอริไลซ์ในปุ่ มเดียว
¨ ฟังก์การดบักลิน่: เปิด

อณุหภมิูท่ีรองนัง่: ปานกลาง

แสงไฟกลางคืน: เปิด

โหมดประหยดัพลงังาน: ปิด

ฝาปิดท่ีรองนัง่เปิด/ปิดอตัโนมตั:ิ เปิด

ระบบช�าระล้างอตัโนมตั:ิ เปิด

ฆา่เชือ้ด้วยแสง UV อตัโนมตั:ิ เปิด

การฆา่เชือ้ด้วยน�า้สเตอริไลซ์: เปิด

ฟังก์ชัน่เตรียมพร้อมใช้งาน: ปิด

ฟังก์ชัน่แจ้งเตือนเม่ือใช้งานสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน: ปิด
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ฟังก์ชัน่การเปิด/ปิด ฝาปิดท่ีรองนัง่และท่ีรองนัง่ (ตอ่)

ข้อสงัเกต

¨ เม่ือผู้ ใช้เดินผา่นบริเวณระยะตรวจจบัอยา่งช้าๆ การเปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่ตรวจจบัในระยะใกล้ หากไมมี่การตอบสนอง โปรดใช้
รีโมทคอนโทรลควบคมุการเปิดหรือปิดฝาปิดท่ีรองนัง่ หรือใช้มือยกด้วยตนเอง

¨ ฟังก์ชัน่การเปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่อตัโนมตัจิะท�างานก็ตอ่เม่ือได้ตัง้คา่เปิดใช้งานค�าสัง่ (การตัง้คา่ โปรดอ้างอิงข้อมลูจากหน้า 33)

¨ อยา่วางวตัถกีุดขวางหน้าโถสขุภณัฑ์ ในระยะ 40 ซม. เพราะฝาปิดท่ีรองนัง่จะเปิดโดยอตัโนมตั ิแตห่ากต้องการปิดฟังก์ชัน่ “การเปิด/
ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่อตัโนมตั”ิ โปรดอ้างอิงข้อมลูจากหน้า 33

¨ เม่ือเปิดฝารองนัง่ สเปรย์พน่ละอองน�า้จะท�างานอตัโนมตัเิพ่ือไมใ่ห้สิ่งสกปรกตดิอยูบ่น

 โถสขุภณัฑ์

ข. การเปิด/ปิดท่ีรองนัง่

ค�าสัง่เปิด/ปิดท่ีรองนัง่ด้วยรีโมทคอนโทรล

¨ เม่ือสถานะไมมี่ผูใ้ช้งานท่ีรองนัง่ ให้กดค�าสัง่เปิด/ปิดท่ีรองนัง่บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือใช้งานฟังก์ชัน่เปิด/ปิดท่ีรองนัง่ (รายละเอียดอยูใ่น
ภาพแสดงรีโมทคอนโทรล) หากสถานะมีผูใ้ช้งานท่ีรองนัง่ และกดค�าสัง่  ของรีโมทคอนโทรลจะไมท่�างาน

ค�าสัง่เปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่ด้วยรีโมทคอนโทรล

¨ เม่ือสถานะไม่มีผู้ ใช้งานท่ีรองนัง่ ให้กดค�าสัง่เปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือใช้งานฟังก์ชัน่เปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่ 
(รายละเอียดอยู่ในภาพแสดงรีโมทคอนโทรล) หากสถานะมีผู้ ใช้งานท่ีรองนั่ง และกดค�าสั่ง 

cover
 ของรีโมทคอนโทรล 

จะไมท่�างาน

การเปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่แบบแมนนวล

¨ ผูใ้ช้สามารถใช้มือเปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่ได้โดยตรง เม่ืออยูใ่นสถานะปกตฝิาปิดท่ีรองนัง่สามารถเปิดหรือปิดโดยอตัโนมตัติามแนวโน้ม 
ของการเคลือ่นไหว

¨ ผูใ้ช้งานไมจ่�าเป็นต้องออกแรง หากมีวตัถกีุดขวางระหวา่งท่ีฝาปิดท่ีรองนัง่เคลือ่นไหว ฝาปิดท่ีรองนัง่จะหยดุการเคลือ่นไหวโดยอตัโนมตัิ

การเปิด/ปิดท่ีรองนัง่แบบแมนนวล

¨ ผู้ใช้สามารถใช้มือเปิด/ปิดท่ีรองนัง่ เม่ืออยูใ่นสถานะปกตท่ีิรองนัง่สามารถเปิดหรือปิดโดยอตัโนมตั ิ ผู้ ใช้ไมจ่�าเป็นต้องออกแรง หากมี
วตัถกีุดขวางระหวา่งท่ีรองนัง่ก�าลงัเคลื่อนไหว ท่ีรองนัง่จะหยดุโดยอตัโนมตัิ

ข้อสงัเกต ห้ามออกแรงเปิด/ปิดฝาปิดท่ีรองนัง่และท่ีรองนัง่ระหวา่งมีการเคลื่อนไหวอตัโนมตัิ
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การช�าระล้างของโถสขุภณัฑ์

ก. ฟังก์ชัน่การช�าระล้างอตัโนมตัิ
การใช้ท่ีรองนัง่

¨ เม่ือฝาปิดท่ีรองนัง่เปิดอยูแ่ละมีผู้ใช้งานสขุภณัฑ์ หลงัจากผู้ใช้งานลกุออกจากท่ีรองนัง่ได้สกัครู่ สขุภณัฑ์จะช�าระล้างโดยอตัโนมตั ิ 
และฝาปิดท่ีรองนัง่จะปิดภายใน 90 วินาที

การใช้งานส�าหรับผู้ชาย

¨ เม่ือสถานะฝาปิดท่ีรองนัง่เปิดอยู ่ผูใ้ช้งานสามารถใช้มือยกท่ีรองนัง่ด้วยตวัเองหรือใช้รีโมทคอนโทรล สขุภณัฑ์จะช�าระล้างโดยอตัโนมตั ิ
หลงัจากเสร็จสิน้การใช้งาน ฝาปิดท่ีรองนัง่และท่ีรองนัง่จะปิดอตัโนมตัภิายใน 90 วินาที

ข้อสงัเกต

¨ หากฟังก์ชัน่การช�าระล้างอตัโนมตัไิมท่�างาน ผู้ใช้สามารถช�าระล้างโดยกดปุ่ มช�าระล้างหรือกดค�าสัง่บนรีโมทคอนโทรลหรือใช้ภาชนะ
ราดช�าระล้าง

¨ ฟังก์ชัน่การช�าระล้างอตัโนมตัจิะท�างานตอ่เม่ือ “การตัง้คา่การช�าระล้างอตัโนมตั”ิ บนรีโมทคอนโทรลเปิดใช้งานอยูเ่ทา่นัน้ (การตัง้คา่  
โปรดอ้างอิงข้อมลูจากหน้า 33)
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การช�าระล้างของโถสขุภณัฑ์ (ตอ่)

ข. การช�าระล้างด้วยรีโมทคอนโทรล

ค. การช�าระล้างแบบแมนนวล

ข้อสงัเกต อาจมีน�า้หยดบริเวณก้านฉีดช�าระหลงัจากการช�าระล้างในแตล่ะครัง้ซึง่เป็นระบบการท�างานปกติ

ผู้ ใช้สามารถเลือกใช้งานฟังก์ชัน่การช�าระล้างแบบปกตหิรือช�าระล้างแบบประหยดับนรีโมทคอนโทรลได้

     1. ผู้ ใช้งานสามารถช�าระล้างโดยกดปุ่ ม "       " ช�าระล้างท่ีอยูข้่างโถสขุภณัฑ์ขณะระบบไฟฟา้ปิด

     2. ช�าระล้างแบบแมนนวลด้วยภาชนะ
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ก้านฉีดชําระ

ก้านฉีดชําระ

ตําแหนง่การฆา่เชื �อด้วยแสง UV

ค. บริเวณที�ตรวจจบัแสง

ก. กดปุ่ ม front เพื�อเปิด
   การทํางานของระบบ
   ชําระส่วนหนา้

ข. กดปุ่ ม rear เพื�อเปิดการทํางาน
   ของระบบชําระส่วนหลงั

ง. กดปุ่ ม stop เพื�อหยดุการทํางานของทกุฟังก์ชั�น

ง. 1. ฟังก์ชั�นเตรียมพร้อมใช้งาน
กดปุ่ ม “    ” คา้งเอาไว ้(ประมาณ 2 วินาที) 
เพื�อเขา้สู่ฟังก์ชั�นเตรียมพร้อมใชง้าน ดูรายละเอียดเพิ�มเติมที� 
“ฟังก์ชั�นเตรียมพร้อมใชง้านหนา้ 39” 

2. หยดุการทํางาน
กดปุ่ ม “     ” เพื�อหยดุการทํางานของฟังก์ชั�นฉีดชําระ, 
ฟังก์ชั�นเป่าแหง้, ฟังก์ชั�นฟอกอากาศ, ฟังก์ชั�นฆ่าเชื�อในปุ่ มเดียว,
การทําความสะอาดกา้นฉีดชําระแบบแมนนวล และ
ฟังก์ชั�นฆ่าเชื�อดว้ยแสง UV

จ. กดปุ่ ม full fIush คา้งไว้
   ประมาณ 2 วินาที เพื�อ
   เปิดการทํางานของระบบ
   ชําระลา้งขณะระบบไฟฟ้า
   ปิด

ฉ. เมื�อสถานะไมมี่ผู้ใช้งานที�รองนั�ง ให้กดปุ่ ม
ชําระล้างสว่นหลงัหรือปุ่ มชําระล้างสว่นหน้า
ค้างไว้จนก้านฉีดชําระเลื�อนออกมา เพื�อการ
ทําความสะอาดก้านฉีดชําระแบบแมนนวล 
กดปุ่ ม “     ”หยดุการทํางานเพื�อเลื�อน
ก้านฉีดชําระกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ

ฟังก์ชัน่แผงควบคมุค�าสัง่

ฟังก์ชัน่ฉีดพน่หน้า-หลงั

ฟังก์ชัน่เตรียมพร้อมใช้งาน

สขุภณัฑ์นีส้ามารถใช้งานฟังก์ชัน่ฉีดพน่หน้า-หลงัได้โดยการกดปุ่ มฉีดช�าระสว่นหน้าและปุ่ มหยดุการท�างานบนแผงควบคมุค�าสัง่ค้างไว้ 
ประมาณ 2 วินาที ในขณะท่ีใช้งานฟังก์ชัน่ฉีดช�าระสว่นหลงัและฉีดช�าระเป็นจงัหวะ

¨ กดปุ่ ม  บนแผงควบคมุค�าสัง่ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพ่ือเข้าสู้โหมดพร้อมใช้งาน โดยสงัเกตได้จากเสียงสญัญาณสัน้ "ป๊ิบ" 
หนึง่ครัง้ เม่ืออยูใ่นฟังก์ชัน่การท�างานนี ้ระบบตรวจจบัอตัโนมตัหิรือการใช้งานรีโมตคอนโทรลจะถกูระงบัไว้ และไฟ LED จะไมส่วา่ง 
รวมทัง้การปรับอณุหภมิูของฝารองนัง่จะถกูยกเลกิเพ่ือการประหยดัพลงังาน

¨ เม่ือกดปุ่ มใดก็ตามบนแผงควบคมุค�าสัง่ ระบบทัง้หมดจะกลบัมาท�างานทนัที และออกจากโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน

ข้อสงัเกต

¨ การท�างานของแตล่ะฟังก์ชัน่เป็นการตัง้คา่มาจากโรงงาน

¨ ในขณะท่ีฟังก์ชัน่ฉีดช�าระสว่นหน้าและฟังก์ชัน่ฉีดช�าระสว่นหลงัก�าลงัท�างาน กดปุ่ มค�าสัง่อีกครัง้เพ่ือหยดุการท�างาน หรือฟังก์ชัน่
จะหยดุท�างานอตัโนมตัเิม่ือท�างานตอ่เน่ืองครบ 5 นาที

¨ กดปุ่ ม  บนแผงควบคมุค�าสัง่ เพ่ือหยดุการท�างานของฟังก์ชัน่ฉีดช�าระสว่นหน้า, ฟังก์ชัน่ฉีดช�าระสว่นหลงั และฟังก์ชัน่เป่าแห้ง

¨ กดปุ่ ม       เพ่ือช�าระล้างโถสขุภณัฑ์
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ฟังก์ชัน่ฆา่เชือ้ด้วยแสง UV

ฟังก์ชัน่ฆา่เชือ้ด้วยน�า้สเตอริไลซ์*

ฟังก์ชัน่การประหยดัพลงังานอตัโนมตัิ

ฟังก์ชัน่การฆา่เชือ้ในน�า้ฉีดช�าระ

ฟังก์ชัน่ก�าจดักลิน่

* การฆา่เชือ้ด้วยแสง UV (หมายถึงการฆา่เชือ้ด้วยแสงจากหลอด UV ท่ีอยูใ่นผลติภณัฑ์) ในขณะท่ีฟังก์ชัน่ท�างาน จะยบัยัง้การเตบิโต ของเชือ้จลุนิทรีย์บน
ก้านฉีดช�าระ ทัง้นีไ้มร่วมถงึเชือ้ราและผลกระทบจากเชือ้รา กระบวนการดงักลา่วสามารถยบัยัง้เชือ้จลุนิทรีย์ได้ถงึ 99% (ตรวจวดัหลงัเสร็จสิน้กระบวนการ)

* น�า้สเตอริไลซ์ (หมายถงึ น�า้ประปาท่ีมีไฮโปคลอไรด์จากระบวนการไอออไนเซชนั): การท�าความสะอาดผิวก้านฉีดช�าระ ด้วยน�า้สเตอริไลซ์ ในขณะท่ี
ฟังก์ชัน่ท�างาน จะยบัยัง้การเตบิโตของเชือ้จลุนิทรีย์บนผิวก้านฉีดช�าระ รวมถงึเชือ้ราและผลกระทบจากเชือ้รา กระบวนการ ดงักลา่วสามารถยบัยัง้เชือ้
จลุนิทรีย์ได้ถงึ 99% (ตรวจวดัหลงัเสร็จสิน้กระบวนการ) ทดสอบภายใต้มาตรฐานการปอ้งกนัแบคทีเรีย (G/T 23131) น�า้ประปาท่ีน�ามาใช้ทดสอบมีความเข้ม
ข้นอยูท่ี่ 24 ppm ทัง้นีค้ณุภาพน�า้ท่ีตา่งออกไปอาจให้ผลลพัธ์การฆา่เชือ้ท่ีไมต่รงกนั

ฟังก์ชัน่ UV เป็นฟังก์ชัน่การฆา่เชือ้บริเวณก้านฉีดช�าระด้วยรังสีอลัตร้าไวโอเลต ฟังก์ชัน่ UV
การฆา่เชือ้ด้วยแสง UV อตัโนมตัิ
¨ หากผลิตภณัฑ์ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ฟังก์ชัน่การฆ่าเชือ้ด้วยแสง UV จะท�างานอตัโนมตัิเพ่ือให้ก้านฉีดช�าระปลอดเชือ้โรค  

โดยการฆา่เชือ้จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ฟังก์ชัน่นีจ้ะไมส่ามารถท�างานซ�า้อีกครัง้จนกระทัง่ครบ 24 ชัว่โมง

¨ ฟังก์ชัน่การฆ่าเชือ้ด้วยแสง UV จะหยดุท�างานเม่ือมีการเปิดฝาปิดท่ีรองนัง่และใช้งานสขุภณัฑ์ หรือมีการกดค�าสัง่หยดุการท�างาน
บนรีโมทคอนโทรล

¨ การตัง้คา่ฟังก์ชัน่การฆา่เชือ้ด้วยแสง UV ดหูน้า 33

การฆา่เชือ้ด้วยแสง UV แบบแมนนวล

¨ เม่ือไมมี่ผู้ใช้งานสขุภณัฑ์ ให้กดปุ่ ม "ฆา่เชือ้ในปุ่ มเดียว (Sanitize)" บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือเปิดฟังก์ชัน่การฆา่เชือ้ด้วยแสง UV (อ้างอิง 
หวัข้อ "การใช้งานรีโมทคอนโทรล")

¨ ฟังก์ชัน่การฆ่าเชือ้ด้วยแสง UV จะหยดุท�างานเม่ือมีการเปิดฝาปิดท่ีรองนัง่และใช้งานสขุภณัฑ์ หรือมีการกดค�าสัง่หยดุการท�างาน
บนรีโมทคอนโทรล

การท�าความสะอาดก้านฉีดช�าระด้วยน�า้สเตอริไลซ์

¨ ฟังก์ชัน่ท�าความสะอาดก้านฉีดช�าระด้วยน�า้สเตอริไลซ์จะท�างาน เม่ือผู้ใช้งานลกุออกจากสขุภณัฑ์หลงัจากใช้งานฟังก์ชัน่ฉีดช�าระสว่นหน้า,  
ฉีดช�าระสว่นหลงั หรือสายน�า้แบบเกลียว

การท�าความสะอาดด้วยน�า้สเตอริไลซ์แบบแมนนวล

¨ เม่ือไมมี่ผู้ใช้งานสขุภณัฑ์ ให้กดปุ่ ม "ฆา่เชือ้ในปุ่ มเดียว (Sanitize)" บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือเปิดฟังก์ชัน่การฆา่เชือ้และระบบท�าความ 
สะอาดภายในโถสขุภณัฑ์ (อ้างอิงหวัข้อ "การใช้งานรีโมทคอนโทรล")

¨ เม่ือมีการเปิดฟังก์ชัน่ประหยดัพลงังาน ผลิตภณัฑ์จะท�าการตรวจสอบช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานต�่าโดยอตัโนมตัิ และจะลดอณุหภมิู
ความร้อนของสขุภณัฑ์เพ่ือประหยดัพลงังานไฟฟา้

¨ รายละเอียดส�าหรับการประหยดัพลงังานอตัโนมตั ิอ้างอิงท่ีหน้า 34

ฟังก์ชัน่นีจ้ะฆา่เชือ้น�า้ส�าหรับใช้ฉีดช�าระสว่นหน้า ด้านหลงั และแบบเกลยีว

¨ เม่ือคาทริดจ์ตวักรองใกล้จะอดุตนั จะปรากฏไฟสญัญาณ LED สส้ีมขึน้ (ดงัภาพแสดง)

¨ เม่ือคาทริดจ์ตวักรองอดุตนัหรือเสือ่มสภาพ ไฟสญัญาณสส้ีมจะกะพริบ

¨ หากการประกอบคาทริดจ์ตวักรองไมถ่กูต้อง จะปรากฏไฟสญัญาณ LED สส้ีมสลบักบัสขีาว

¨ อ้างอิงหน้า 43 เพ่ือดกูารเปลีย่นคาทริดจ์ตวักรอง

¨ ฟังก์ชัน่การฟอกอากาศจะท�างานอตัโนมตัเิม่ือใช้งานฟังก์ชัน่การดบักลิน่

¨ อ้างอิงจากการตัง้คา่รีโมทคอนโทรลเพ่ือใช้งานฟังก์ชัน่การดบักลิน่และการฟอกอากาศอตัโนมตัิ
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ข้อส�าคญั การออกแรงฝืนมากเกินไปขณะท่ีฝารองนัง่และท่ีรองนัง่ท�างานอตัโนมตัอิาจท�าให้ท่ีรองนัง่ช�ารุดได้

ข้อส�าคญั หากไมป่ฏิบตัติามค�าแนะน�าในการดแูลรักษาผลติภณัฑ์อาจท�าให้การรับประกนักบับริษัทฯ สิน้สดุ

ข้อควรระวงั ประสิทธิภาพของการท�าความสะอาดขึน้อยู่กับปัจจยัในคุณภาพน�า้, อุณหภูมิน�า้,รวมถึงการใช้งานและการ
ท�าความสะอาดอยา่งสม�่าเสมอ โดยบริษัทฯ จะไมรั่บรองผลท่ีอาจเกิดขึน้จากเง่ือนไขดงักลา่ว

ฟังก์ชัน่การแจ้งเตือนเม่ือใช้งานฝารองนัง่เป็นเวลานาน

การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา

หากมีการใช้งานท่ีรองนัง่ตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลานาน ระบบจะสง่สญัญาณเตือนด้วยเสียง

อ้างอิงจากการตัง้คา่รีโมทคอนโทรลเพ่ือใช้งานฟังก์ชัน่การแจ้งเตือนเม่ือใช้งานฝารองนัง่เป็นเวลานาน

เพ่ือประสทิธิภาพสงูสดุ โปรดค�านงึถงึข้อควรปฏิบตัใินการบ�ารุงรักษาผลติภณัฑ์โคห์เลอร์ ดงันี:้

¨ เร่ิมจากการท�าความสะอาดฝารองนัง่ในบริเวณท่ีไม่เป็นท่ีสงัเกตได้ง่าย ในการทดสอบผลิตภณัฑ์หรือน�า้ยาท�าความสะอาดเพ่ือให้
แนใ่จวา่ ผลติภณัฑ์หรือน�า้ยาท�าความสะอาดจะไมท่�าลายพืน้ผิวภายนอกของฝารองนัง่ แล้วจงึใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผิว
ทัง้หมด

¨ ห้ามน�าผลติภณัฑ์จุม่ลงในน�า้ยาท�าความสะอาด

¨ หลีกเลี่ยงการใช้วสัดท่ีุสามารถท�าลายพืน้ผิวผลติภณัฑ์ ให้ใช้ฟองน�า้หรือผ้านุม่ชบุน�า้หมาดๆ เช็ดท�าความสะอาดผลติภณัฑ์

¨ หลังจากใช้น�า้ยาท�าความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน�า้เช็ดพืน้ผิวผลิตภณัฑ์ทันทีเพ่ือเช็ดสารเคมีหรือคราบสกปรกออกจากพืน้ผิว
ผลติภณัฑ์

¨ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้ท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนซึ่งบรรจุใน 
กระป๋องสเปรย์ท�าความสะอาดฝารองนัง่

¨ ห้ามให้ผลติภณัฑ์ถกูสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน หรือเคร่ืองส�าอางค์ (เชน่ น�า้ยาทาเลบ็หรือ 
โลชัน่หลงัการโกนหนวด) เพราะอาจเกิดความเสียหายตอ่พืน้ผิวผลติภณัฑ์ได้

¨ ท�าความสะอาดพืน้ผิวสขุภณัฑ์ด้วยน�า้สบูแ่ละใช้ผ้านุม่ๆ เช็ดออก ห้ามใช้น�า้ยาท�าความสะอาดบนสขุภณัฑ์ เชน่ แอมโมเนีย, ผงปน
เปือ้น และน�า้ยาล้างห้องน�า้ ซึง่อาจท�าให้พืน้ผิวสขุภณัฑ์เสียหายได้

ก. การท�าความสะอาดทั่วไป

ข้อพงึระวงั อยา่ราดน�า้ลงบนฝารองนัง่โดยตรง (รวมถึงรีโมทคอนโทรล)

การท�าความสะอาดท่ีรองนัง่

การท�าความสะอาดสว่นท่ีเป็นสแตนเลสสตีล

การบ�ารุงรักษา ในกรณีท่ีใช้น�า้ยาท�าความสะอาดผสมน�า้เพ่ือท�าความสะอาดท่ีรองนัง่  
ให้ใช้ฟองน�า้หรือผ้านุ่มชบุน�า้หมาดๆ เช็ดท�าความสะอาดท่ีรองนัง่ จากนัน้ใช้ผ้าขนหนนูุ่ม 
เช็ดให้แห้งหรือปลอ่ยให้แห้งตามธรรมชาติ
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2. หมนุคาทริดจ์ตวักรองเดมิออกโดยวิธีการตามภาพแสดง

ข. การเปล่ียนคาทริดจ์ตวักรอง

 1. น�าฝาครอบโถสขุภณัฑ์ออก

		̈ เปิดฝาครอบด้านหลงัของโถสขุภณัฑ์ออกโดยเลือ่นขึน้และใช้เคร่ืองมือท่ีมาพร้อ

กบัผลติภณัฑ์

		 ¨ ถอดฝาครอบโถสขุภณัฑ์จากด้านข้างทัง้สองด้าน จากนนัน้ถอดฝาครอบ

โสขุภณัฑ์จากด้านบนออก

การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา (ตอ่)

3. คอ่ยๆ น�าชดุตวักรองชดุใหมห่มนุลงในชอ่งตามทิศทางท่ีแสดง

4. ระบบจะหยดุสง่เสยีงสญัญาณเตือนอตัโนมตั ิเม่ือคาทริดจ์ตวักรองอยูใ่นสถานะปกติ

ข้อสงัเกต

¨ ห้ามปิดระบบไฟฟา้ขณะก�าลงัเปลี่ยนคาทริดจ์ตวักรอง ระบบจะไมห่ยดุสง่เสียงสญัญาณเตือน 

¨ หากระบบไฟฟ้าท�างานขัดข้องในขณะท่ีก�าลังเปลี่ยนคาทริดจ์ตัวกรอง ให้น�าตัวกรองออกและเสียบปลั๊กไฟใหม่เพ่ือให้เสียง
สญัญาณเตือนหยดุลง

¨ น�า้อาจกระเซน็ออกเลก็น้อยขณะท�าการเปลี่ยนคาทริดจ์ตวักรอง

5. ประกอบฝาครอบโถสขุภณัฑ์เข้าต�าแหน่งเดมิ โดยคอ่ยๆ กดฝาครอบทกุด้านเข้ากบั
โถสขุภณัฑ์จนแนบสนิท
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ค. การท�าความสะอาดก้านฉีดช�าระ

วิธีการท�าความสะอาดก้านฉีดช�าระสว่นหน้าและสว่นหลงัด้วยแปรงนุม่

การถอดหวัก้านฉีดออกเพ่ือท�าความสะอาด

¨ เม่ืออยูใ่นสถานะไมมี่ผู้ใช้งาน กดปุ่ ม "position" บน “รีโมทคอนโทรล” ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือกดค้างท่ีปุ่ มช�าระสว่นหน้า
หรือการช�าระสว่นหลงับนแผงควบคุมุค�าสัง่เพ่ือเลื่อนก้านฉีดช�าระออก

¨ ใช้แปรงขนนุม่ชบุน�า้ท�าความสะอาดหวัฉีด

¨ กดค�าสัง่ใดค�าสัง่หนึ่งท่ีกล่าวข้างต้นหรือกดค�าสัง่หยดุการท�างานบนรีโมทคอนโทรล ก้านฉีดช�าระจะเลือ่นกลบัสูต่�าแหนง่เดมิหรือ
ก้านฉีดช�าระจะเลื่อนกลบัสูต่�าแหนง่เดมิโดยอตัโนมตัหิลงัผา่นไป 2 นาที

¨ เม่ืออยูใ่นสถานะไมมี่ผู้ใช้งาน กดปุ่ ม "position" บน “รีโมทคอนโทรล” ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือกดค้างท่ีปุ่ มช�าระสว่นหน้า
หรือ  การช�าระสว่นหลงับนแผงควบคุมุค�าสัง่เพ่ือเลื่อนก้านฉีดช�าระออก

¨ ภายใน 2 นาที ให้ปิดระบบไฟฟา้

¨ ถอดหวัก้านฉีดช�าระออกตามแนวลกูศรตามดงัภาพแสดง

¨ จุม่หวัก้านฉีดช�าระไว้ในน�า้ยาท�าความสะอาดประมาณ 2 ชัว่โมง

¨ ใช้แปรงนุม่ๆ ท�าความสะอาดหวัก้านฉีดช�าระ

¨ ให้สวมหวัก้านฉีดช�าระกลบัเข้าไปท่ีต�าแหนง่เดมิ

¨ ตรวจสอบฟังก์ชัน่การท�าความสะอาดของก้านฉีดช�าระเม่ือเปิดเคร่ือง "ON"

การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา (ตอ่)
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การท�าความสะอาดตวักรองโถสขุภณัฑ์

การเปลี่ยนตวักรองโถสขุภณัฑ์

ง. การท�าความสะอาดหรือเปล่ียนตวักรอง

โปรดท�าความสะอาดหรือเปลีย่นตวักรอง หากพบวา่น�า้ในการช�าระล้างไมไ่หลหรือไหลน้อย

ขัน้ตอนการเปลีย่นตวักรองเหมือนกบัขัน้ตอนข้างบน

ข้อสงัเกต โปรดเปลีย่นตวักรองทนัที หากตวักรองเกิดการแตกหกัหรืออดุตนั

¨ ตดิตัง้ตวักรองกลบัเข้าต�าแหน่งเดมิ และเปิดวาล์วข้อตอ่สามทาง

¨ ตรวจสอบการร่ัวซมึของข้อตอ่ก่อนเสยีบปลัก๊ไฟหรือเปิดสวิตซ์ไฟ

¨ ถอดปลัก๊ไฟโถสขุภณัฑ์ หมนุปิดวาล์วข้อตอ่สามทาง (เช่ือมตอ่กบัปลัก๊ไฟ)

¨ เปิดก้านสวติซ์ด้านข้างโถสขุภณัฑ์ (ไมเ่ช่ือมตอ่กบัปลัก๊ไฟ)

¨ ถอดตวักรองออกและน�ามาท�าความสะอาด

เชื�อมตอ่กบัปลั�กไฟ

ถอดปลั�กไฟ

ก้าน
สวิตซ์ไฟ

ไมเ่ชื�อมตอ่กบัปลั�กไฟ

ตวักรองที� 1

ตวักรองที� 2
ตวักรองที� 3 (ใช้เหรียญในการชว่ยเปิด)

การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา (ตอ่)
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จ. การเปล่ียนก้อนดบักลิ่น

ฉ. กล่องรองน�า้

โปรดเปลีย่นก้อนดบักลิน่ในเวลาท่ีเหมาะสม เม่ือไมส่ามารถดบักลิน่ได้

¨ ถอดแผงด้านข้าง และน�าฝาครอบก้อนดบักลิน่ออกมา

¨ จบัฝาครอบก้อนดบักลิน่ไว้ และถอดก้อนดบักลิน่ออก

¨ น�าก้อนดบักลิน่ตวัใหมใ่สก่ลบัเข้าไปท่ีฝาครอบก้อนดบักลิน่ จากนัน้สวมฝาครอบก้อนดบักลิน่เข้าท่ีเดมิ

¨ ปิดแผงด้านข้างกลบัท่ีเดมิ

หมายเหตุ: หลงัจากถอดก้อนดบักลิน่ออกแล้ว ห้ามสอดนิว้มือหรือวสัดอ่ืุนๆ เข้าไปในชอ่งท่ีใสก้่อนดบักลิน่ เพ่ือปอ้งกนัพดัลมหรือชิน้
สว่นอปุกรณ์ตา่งๆ ด้านในช�ารุดเสยีหาย

¨ ขณะท่ีโถสุขภัณฑ์ท�างานอาจมีน� า้หยดลงท่ีกล่องรองน� า้   
ให้ตรวจสอบและน�าน�า้ออก จากนัน้ใส่กล่องรองน�า้กลับเข้า
ต�าแหนง่เดมิ 

¨ ขณะเปลีย่นตวักรองอาจมีน�า้หยดลงท่ีกลอ่งรองน�า้ ให้น�าน�า้ออก 
จากนัน้ใสก่ลอ่งรองน�า้กลบัเข้าต�าแหน่งเดมิ

แผงด้านข้าง

ก้อนดับกลิ�น
ฝาครอบตัวดับกลิ�น

การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา (ตอ่)

ด้านนอกกลอ่งรองนํ �า
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เชื�อมตอ่กบัปลั�กไฟ

ถอดปลั�กไฟ

ก้าน
สวิตซ์ไฟ

ไมเ่ชื�อมตอ่กบัปลั�กไฟ

ปุ่ มปลดทอ่

การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา (ตอ่)

ข้อสงัเกต

¨ หากน�า้ในทอ่อดุตนั ในระหวา่งท่ีผลติภณัฑ์ไมไ่ด้ใช้งานเป็นเวลานาน น�า้ท่ีเหลอืค้างอยูอ่าจจะแข็งตวัในชว่งฤดหูนาวหรือเป็นน�า้ค้างทอ่ 
ในฤดรู้อน

¨ ห้ามใช้งานฝารองนัง่ หากพบวา่ น�า้ในทอ่น�า้ดีแข็งตวั ต้องเพ่ิมอณุหภมิูห้องให้สงูขึน้ก่อนเพ่ือละลายน�า้ท่ีแข็งก่อนใช้งานสขุภณัฑ์

¨ เม่ืออณุหภมิูในฤดหูนาวต�่ากวา่อณุหภมิูการท�างานปกตจิะเสี่ยงตอ่น�า้แข็งภายในทอ่ โปรดปิดวาล์วข้อตอ่สามทางแล้วกดช�าระล้าง 
โถสขุภณัฑ์เพ่ือปลอ่ยน�า้ออก

¨ หากโถสขุภณัฑ์ไมไ่ด้ใช้งานเป็นเวลานาน ก่อนการใช้งานโปรดปิดวาล์วข้อตอ่สามทางแล้วจงึกดช�าระล้าง

¨ หากโถสขุภณัฑ์ไมไ่ด้ใช้งานเป็นเวลานาน ก่อนการใช้งานให้กดช�าระล้างหลายๆ ครัง้ เพ่ือให้แนใ่จวา่ ทอ่น�า้ภายในสะอาด

¨ ในกรณีท่ีโถสขุภณัฑ์ไมไ่ด้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดแบตเตอร่ีออกจากแทน่วางรีโมทคอนโทรล

ช. การบ�ารุงรักษาในกรณีไม่ได้ใช้งานผลิตภณัฑ์เป็นเวลานาน

 1. หากจะไมใ่ช้งานสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน ให้แนใ่จวา่ ไมมี่น�า้ค้างอยูใ่นทอ่

	 	 ¨ ถอดปลัก๊ไฟสขุภณัฑ์และปิดวาล์วข้อตอ่สามทาง จากนัน้กดปุ่ มปลดทอ่ ใช้ไม้ยาวขนาดเลก็ขจดัน�า้ท่ีค้างอยูใ่นทอ่ (เช่ือมตอ่ 
   กบัปลัก๊ไฟ)

	 	 ¨ ปิดก้านสวิตซ์ จากนัน้กดปุ่ มปลดทอ่ ใช้ไม้ยาวขนาดเลก็ขจดัน�า้ท่ีค้างอยูใ่นทอ่ (ไมเ่ช่ือมตอ่กบัปลัก๊ไฟ)

 2. เปิดฝาของโถสขุภณัฑ์หรือเทน�า้ลงในโถสขุภณัฑ์จะชว่ยปอ้งกนัการเกิดคราบสีเหลืองจากการระเหยของน�า้ท่ีสะสมอยูใ่นทอ่  
     เป็นเวลานาน
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การแก้ปัญหาเบือ้งต้น

ปัญหา สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแก้ปัญหา

1. สขุภณัฑ์ไมท่�างาน ก. กระแสไฟฟา้ขดัข้อง
ข. ไมไ่ด้เสยีบปลัก๊ไฟหรือไมมี่กระแสไฟฟา้
ค. ไมไ่ด้ตัง้คา่ปุ่ มปอ้งกนักระแสไฟฟา้ลดัวงจร
ง. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน
จ. สวิตซ์ท่ีแผงด้านข้างโถสขุภณัฑ์ปิดอยู่

ก. รอให้ระบบไฟฟา้กลบัมาใช้ได้
ข. เสียบปลัก๊ไฟหรือตอ่ระบบไฟฟา้
ค. กดปุ่ มตัง้คา่ท่ีปลัก๊ปอ้งกนักระแสไฟฟา้ลดัวงจร
ง. กดปุ่ ม "   " บนแผงควบคมุค�าสัง่เพ่ือให้
 สขุภณัฑ์เร่ิมท�างาน
จ. เปิดสวิตซ์ของโถสขุภณัฑ์

2. สขุภณัฑ์ไมช่�าระล้าง ก. ระบบน�า้ขดัข้อง
ข. ข้อตอ่สามทางของทางน�า้เข้าปิดอยู่
ค. กระแสไฟฟา้ขดัข้อง
ง. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน
จ. โหมดช�าระล้างอยูใ่นระหวา่งการท�างาน
ฉ. การช�าระล้างอตัโนมตัอิยูใ่นโหมดปิดการใช้งาน

ก. รอให้ระบบน�า้กลบัมาใช้ได้
ข. เปิดข้อตอ่สามทางของทางน�า้เข้า
ค. รอให้ไฟฟา้กลบัมาใช้ได้ หรือใช้โหมด 
 “การช�าระล้างแบบฉกุเฉิน” หรือใช้ภาชนะ
ง. กดปุ่ ม "   " บนแผงควบคมุค�าสัง่เพ่ือให้
 สขุภณัฑ์เร่ิมท�างาน
จ. เร่ิมการช�าระล้างหลงัจากโหมดช�าระล้างท�างาน

แล้วเสร็จ
ฉ. อ้างอิง“คูมื่อแนะน�าการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล”

3. ระบบช�าระล้าง 
ไมส่มบรูณ์

ก. ตวักรองอดุตนั
ข. แรงดนัน�า้ไมเ่พียงพอ

ก. ดอู้างอิง “การท�าความสะอาดตวักรอง”
ข. ตรวจสอบวา่เปิดวาล์วข้อตอ่สามทางอยู ่
 หากยงัไมไ่ด้เปิดให้เปิดวาล์วก่อน
ค. ตรวจสอบการหกังอของสายน�า้ดี ปรับสายน�า้ดี

ให้น�า้ไหลสะดวก

4. โหมดช�าระล้าง
 ท�างานผิดปกติ

ก. ระบบน�า้ประปาขดัข้อง
ข. ข้อตอ่สามทางจา่ยน�า้เปิดไมเ่ตม็ท่ีหรือปิดอยู่
ค. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน
ง. ยงัไม่ได้นัง่บนท่ีรองนัง่หรือท่ีรองนัง่ไม่สามารถ

ตรวจจบัทา่นัง่
จ. ตวักรองอดุตนั
ฉ. แรงดนัน�า้ไมเ่พียงพอ
ช. ตวักรองลมตดิตัง้ไมถ่กูต้อง

ก. รอให้ระบบน�า้ประปากลบัมาใช้ได้
ข. เปิดข้อตอ่สามทางให้เตม็ท่ี
ค. กดปุ่ ม "   " บนแผงควบคมุค�าสัง่เพ่ือให้
 สขุภณัฑ์เร่ิมท�างาน
ง. เปลี่ยนทา่ทางการนัง่หรือนัง่บนท่ีรองนัง่อีกครัง้
จ. อ้างอิง “การท�าความสะอาดตวักรอง”
ฉ. ตรวจสอบการหกังอของสายน�า้ดี ปรับสายน�า้ดี

ให้น�า้ไหลสะดวก
ช. ตดิตัง้ตวักรองให้ถกูต้อง (อ้างอิงข้อมลูการตดิตัง้

หน้า 43)

5. โหมดการช�าระล้าง 
หยดุท�างานระหวา่ง
ปฏิบตักิาร

ก. โหมดการช�าระล้างหยุดท�างานอัตโนมัติหลัง
ท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา 5 นาที

ข. ท่ีรองนัง่ไมส่ามารถตรวจจบัร่างกายมนษุย์

ก. กดปุ่ มช�าระล้างอีกครัง้ หากจ�าเป็น
ข. เปลี่ยนทา่นัง่ หรือนัง่บนท่ีรองนัง่อีกครัง้

6. โหมดช�าระล้างท�างาน
 ในสถานะไมมี่ผู้ใช้งาน
 บนท่ีรองนัง่

ก. มีวตัถแุปลกปลอมบนท่ีรองนัง่หรือท่ีรองนัง่เปียก ก. น�าวตัถแุปลกปลอมออกหรือเช็ดท่ีรองนัง่ให้แห้ง

7. พดัลมเป่าแห้งหยดุ 
ระหวา่งการท�างาน

ก. พัดลมเป่าแห้งหยุดท�างานอัตโนมัติหลังจาก
ท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา 4 นาที

ข. ท่ีรองนัง่ไมส่ามารถตรวจจบัร่างกายมนษุย์

ก. กดปุ่ มเป่าแห้งอีกครัง้ หากจ�าเป็น
ข. เปลี่ยนทา่ทางการนัง่หรือนัง่บนท่ีรองนัง่อีกครัง้

การแก้ปัญหาเบือ้งต้นนีเ้ป็นเพียงค�าแนะน�าทัว่ไป หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า ผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้าหรือตวัแทนท่ีเก่ียวข้อง 
ของบริษัทฯ ยินดีให้ค�าปรึกษาและบริการ หากลกูค้าต้องการข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการรับบริการและการรับประกนั กรุณาตดิตอ่ขอรับข้อมลู 
ได้ท่ีลกูค้าสมัพนัธ์ 0 2204 6222
ถอดปลัก๊ไฟของผลติภณัฑ์ออกจากเต้าเสียบ และปิดวาล์วน�า้หากจ�าเป็น ก่อนเร่ิมการซอ่มแซมหรือบ�ารุงรักษา
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ปัญหา สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแก้ปัญหา

 8. พดัลมดบักลิน่ไมท่�างาน ก. ท่ีรองนัง่ไมส่ามารถตรวจจบัร่างกายมนษุย์ได้
ข. ในระหว่างการท�างานอาจกดปุ่ มหยุดการ

ท�างานโดยไมต่ัง้ใจ
ค. ฟังก์ชัน่การดบักลิน่อตัโนมตัไิมไ่ด้เปิดท�างาน

ก. เปลี่ยนทา่ทางการนัง่หรือนัง่บนท่ีรองนัง่อีกครัง้
ข. ลกุจากท่ีรองนัง่ประมาณ 2 วินาที แล้วนัง่ลง
 อีกครัง้หากจ�าเป็น
ค. อ้างอิงหวัข้อ “คูมื่อการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล”

 9. ฝารองนัง่เปิด-ปิดไมส่นิท ก. มีวตัถแุปลกปลอมบนท่ีรองนัง่หรือท่ีรองนัง่เปียก
ข. ผู้ ใช้ขัดขวางการท�างานเปิด-ปิดของฝารองนั่ง

ก่อนหน้านี ้

ก. น�าวตัถแุปลกปลอมออกหรือเช็ดท่ีรองนัง่ให้แห้ง
ข. ใช้รีโมทคอนโทรลสัง่การเปิด-ปิดฝารองนัง่หรือ

เปิด-ปิดด้วยมือจนกวา่ระบบจะท�างานปกติโดย
ไมปิ่ดสวิตช์ของฝารองนัง่

10. ฝารองนัง่ไมส่ามารถ
 เปิด-ปิดอตัโนมตัิ

ก. ผู้ ใช้อยูใ่นระยะตรวจจบั
ข. ฟังก์ชัน่ของ “การเปิด-ปิดฝารองนัง่อตัโนมตั”ิ 
 ไมไ่ด้เปิดใช้งาน
ค. สขุภณัฑ์อยูใ่นระหวา่งการช�าระล้าง

ก. โปรดออกจากระยะตรวจจบั
ข. อ้างอิง “คูมื่อการตัง้คา่รีโมทคอนโทรล”
ค. รอให้การช�าระล้างเสร็จสิน้

11. แสงไฟกลางคืน 
ไมท่�างาน

ก. ฟังก์ชัน่แสงไฟกลางคืนปิดอยู่
ข. แสงไฟภายในห้องสวา่งเกินไป

ก. ดหูวัข้อของแสงไฟกลางคืน “แผงควบคมุค�าสัง่”
 เพ่ือกระตุ้นการท�างานแสงไฟกลางคืน
ข. ปิดแสงไฟภายในห้องและปิดผ้ามา่น

12. ระบบฆา่เชือ้ 
ด้วยแสง UV ไมท่�างาน

ก. ท่ีรองนัง่ตรวจจบัร่างกายมนษุย์ได้
ข. มีวตัถแุปลกปลอมคลมุท่ีรองนัง่หรือท่ีรองนัง่เปียก

ก. โปรดกดค�าสัง่การท�างานระบบฆา่เชือ้ด้วยแสง UV  
อีกครัง้หลงัจากลกุออกจากโถสขุภณัฑ์

ข. น�าวตัถแุปลกปลอมออกหรือเช็ดท่ีรองนัง่ให้แห้ง

13. หน้าจอรีโมทคอนโทรล
ไมแ่สดงภาพ

ก. แบตเตอร่ีหมด
ข. ใสข่ัว้แบตเตอร่ีสลบัด้าน
ค. รีโมทคอนโทรลอยูใ่นโหมดปิดหน้าจอ

ก. เปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม่
ข. สลบัขัว้แบตเตอร่ีให้ถกูต้อง
ค. สมัผสัหน้าจอรีโมทคอนโทรล นัง่บนโถสขุภณัฑ์

หรืออยู่ในระยะใกล้กับสุขภัณฑ์ แล้วกดค�าสัง่
กระตุ้นให้รีโมทคอนโทรลท�างาน

14. รีโมทคอนโทรลควบคมุ
การท�างานสขุภณัฑ์
บกพร่อง

ก. แบตเตอร่ีออ่น
ข. รีโมทคอนโทรลอยูไ่กลจากโถสขุภณัฑ์เกินไป
ค. สขุภณัฑ์ยงัไมไ่ด้เปิดท�างาน
ง. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน
จ. สขุภณัฑ์ไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัรีโมทคอนโทรล

ก. เปลี่ยนแบตเตอร่ี ดเูพ่ิมเตมิจากหวัข้อ “การใช้
 และการเปลีย่นแบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล”
ข. ดหูวัข้อ “การสื่อสารระหวา่งรีโมทคอนโทรลกบั
 สขุภณัฑ์” และน�ารีโมทคอนโทรลเข้าไปใกล้
 สขุภณัฑ์
ค. เสียบปลัก๊ไฟของสขุภณัฑ์เพ่ือเปิดใช้งาน
ง. กดปุ่ ม "   " บนแผงควบคมุค�าสัง่เพ่ือให้
 สขุภณัฑ์เร่ิมท�างาน
จ. ดหูวัข้อ “การสื่อสารระหวา่งรีโมทคอนโทรล
 กบัสขุภณัฑ์” และเช่ือมตอ่โถสขุภณัฑ์เข้ากบั
 รีโมทคอนโทรล

15. ท่ีรองนัง่ไมอุ่น่ ก. ตัง้อณุหภมิูต�่าเกินไป
ข. สขุภณัฑ์อยูใ่นโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน

ก. ตัง้อณุหภมิูให้ได้ระดบัท่ีเหมาะสม
ข. กดปุ่ ม "   " บนแผงควบคมุค�าสัง่เพ่ือให้
 สขุภณัฑ์เร่ิมท�างาน
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สารอนัตรายของสว่นประกอบผลติภณัฑ์

ข้อบง่ชี ้

เม่ือผลติภณัฑ์ถงึขีดจ�ากดัอายกุารใช้งานหรือไมส่ามารถใช้งานได้หลงัจากซอ่มแซมแล้ว ห้ามทิง้ผลติภณัฑ์ร่วมกบัสิง่ของชนิดอ่ืนๆ กรุณา 
แยกชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ออกจากผลติภณัฑ์และสง่มอบให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือท�าการก�าจดัตอ่ไป

ทัง้นีก้ารก�าจดัผลติภณัฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีกฏหมายระบอุยา่งเคร่งครัด

О: หมายถงึ สารประกอบท่ีเป็นอนัตรายดงักลา่ว ในชิน้สว่นของผลติภณัฑ์มีปริมาณไมเ่กินคา่ท่ีได้รับอนญุาตในมาตรฐาน GB/T26572

X : หมายถงึ สารประกอบท่ีเป็นเนือ้เดียวกนัในวตัถดุบิของผลติภณัฑ์มีปริมาณไมเ่กินคา่ท่ีได้รับอนญุาตในมาตรฐาน GB/T26572

* : บง่ชีเ้ฉพาะบางสว่นประกอบของผลติภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของสารประกอบดงักลา่ว

ชิน้สว่นผลติภณัฑ์ สารประกอบท่ีเป็นอนัตราย

ตะกัว่
(Pb)

ปรอท
(Hg)

แคดเมียม
(Cd)

เฮกซะวาเลนต์
โครเมียม
(Cr(VI))

โพลโิบรมิเนต
ไบฟินิล
(PBB)

โพลโิบรมิเนต
ไดฟินิล อิเทอร์

(PBDE)

ชดุพลาสตกิ О О О О О О

ชดุควบคมุ X О О О О О

ชดุแผงวงจร X О О О О О

ชดุมอเตอร์ X О О О О О

ชดุสายไฟ О О О О О О

ชดุสายน�า้ดี О О О О О О

ชดุก้านฉีดช�าระ О О О О О О

ชดุท�าความร้อน X О О О О О

*ชดุรีโมทคอนโทรล X О О О О О

*แบตเตอร่ี О О О О О О

*ชดุเซรามิก О О О О О О

*ชดุถงัพกัน�า้ О О О О О О

ข้อสงัเกต ข้อมลูนีเ้ป็นข้อมลูท่ีจดัท�าขึน้โดยอ้างอิงข้อมลูจากบริษัทผู้ผลติวสัด ุ สว่นประกอบตา่งๆ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ก�ากบัดแูลตรวจสอบ 
ข้อมลูเพ่ือออกแบบผลติภณัฑ์ภายใต้ความปลอดภยัตอ่สิง่แวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจบุนั วสัดท่ีุเป็นอนัตรายตอ่ธรรมชาตไิด้ถกูน�ามาใช้ในปริมาณน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ และบริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะ 
ลดปริมาณของการใช้วสัดท่ีุเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม

"ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ปลอดภยัต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้คดัสรรวสัด ุ 
สว่นประกอบท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมตามคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์
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