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Thank You for Choosing Kohler Company

NOTE: Temperature deviation. Water temperature at different parts of the bath may not be the same, which may 
cause the temperature detected and shown on the panel slightly differ from the actual water temperature in the 
bath.

NOTE: Difference of the type of the plumping, which may differ the drain speed.

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.

NOTE: NO PUMP AND SWITCH ACCESS NOWARRANTY SERVICE. Ventilation must be provided to  
access panel. Jalousie access is recommended.

NOTICE : Follow all local plumbing and electrical codes.

B. Factory-Assembled Features
Factory installed components include whirlpool pump with power supply cord, electronic drain, controller, piping, 
water level sensor, user keypad, and keypad cable. Other than power wiring and plumbing, no assembly is needed.

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.

WARNING : Risk of damp. Silicone sealant shall be applied to connections of the electronic drain pipe and  
the bathroom drainage pipeline.

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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Product Requirement

WARNING : Unauthorized modification may cause unsafe operation or affect performance of the whirlpool. 
Do not relocate the 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 whirlpool. Kohler Thailand shall not be 
liable under its warranty or otherwise for personal injury or damage caused by any such unauthorized 
modification.

A. Summary of Key Requirements
□ Observe all local plumbing codes.
□ Install the unit to a level subfloor.
□ Provide properly-dimensioned framing.
□ Baths with airjets are designed for a variety of installations, depending upon the model chosen.

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. Refer the specification Sheet 
for access panel location. (the size of access panel should not less than 500 x 450 mm)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION Cont.

Tools

A. Tools Required
 • Adjustable pipe wrench
 • Rule
 • Level
 • Safety shoes
 • Safety glasses
 • Square
 • Screwdriver
 • Pliers
 • Utility knife
 • Pencil
 • Measuring Tape

Plus:
 • Conventional woodworking tools and materials  or conventional brick laying tools and materials.
 • Drop Cloth
 • Construction adhesive (optional)
 • Cement or mortar (optional)

B. Materials Required
 • Plumbers putty
 • Wall coverings, as necessary
 • Silicone sealant
 • Gypsum cement (optional)
 • Construction adhesive (optional)
 • Protective covering for bathtub
 • Nails
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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.

Old Bath Removal (If Applicable)
Disconnect the drain at the trap. Remove the old wall material. Slip boards under the old bath feet to protect the 
floor, and slide the old bath out of the recess as illustrated.

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

□ 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.

Before You Begin

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.

□ Your new bath has been manufactured to the highest possible standards, it has been factory tested and approved.
□ 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.
□ Identify pump and switch access location before proceeding with installation.

NOTE: NO PUMP AND SWITCH ACCESS NOWARRANTY SERVICE. Ventilation must be provided to  
access panel. Jalousie access is recommended.

Old Bath
Floor Protection Boards
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NOTICE : Please arrange the power wires on the wall where the pump locates.

NOTE: The power wires and water supply can be adjusted according to installation layout.

Prepare the Site Cont.

Bath Installation

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.

CAUTION : Risk of product damage. Do not support the bath by the rim.

If the subfloor is not level, shim the bath support blocks as necessary.

NOTE: Do not use gypsum concrete or drywall compound for this application, as they will not provide an acceptable, 
durable bond.

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 50 mm 
from the wall or other objects.

NOTICE : You must provide access for servicing the pump and controls. Please refer to the specification sheet for 
access panel location.

NOTE : Install the control panel at the outer side for convenience of maintenance.

Typical
Access
Panel

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

Refer to the specification sheet for 
access panel location.

Bath

20 mm

2 mm

Tile
Brick

Tile Brick
Brick

Bath

Power Wires
(with Grounding Type)

Recommend: 
VCT / THW cable 
2.5 sq.mm G1/2" Water Supply (Cold) for Pipe Cleaning

Connect it to the pipe cleaning inlet valve with hose.

Hot and Cold Water Supply for Faucet
Refer the faucet manufacturer’s instructions
for hot and cold water supply position.
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Drainage Installation with Tail Piece Pipe

Drainage Installations
¨ Assemble parts, as shown.
¨ The tailpiece may need to be cut for proper fit.

Bath Installation Cont.
¨ Spread a 50 mm thick layer of cement or mortar on the subfloor where the bath will be set. This will help secure,  
 level, and support the unit.
¨ Position a piece of plastic drop cloth material on top of the cement or mortar bed.
¨ With help, carefully lift the bath into place.
□ Position the bath on the support, adjust the level.
□ To adjust the height, loosen the nut A, adjust the height by tightening the nut B, and then tighten the nut A.
¨ Insert the drain tail piece pipe or flexible pipe into the floor drain. Make sure the bath is level and all feet  
 are sufficiently supported.
¨ Remove the protective tape from the rim.

A
B

Bath rim must be fully supported.

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. Bath must be installed level on all top edges.

Joint Nut

Tail Piece Pipe

Hose Clamp

CoverGasket O-Ring
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Bath Installation Cont.

Plumbing Installation

NOTE : An access panel will simplify future maintenance.

□ Install the faucet valve according to the faucet manufacturer’s instructions. Do not install the faucet trim  
 until instructed.
□ 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.
□ Connect the pipe cleaning valve to the water supply (Cold) with G1/2" hose.

CAUTION : Risk of product damage. Ensure a watertight seal on the bath drain.

¨ Apply silicon sealant between the tail piece/flexible pipe and the outlet.

Drainage Installation with Flexible Pipe

Drain

Tail Piece/Flexible Pipe

Apply silicon sealant to the connection of the electronic drain pipe 
and the bathroom drainage pipeline.

Silicone

Floor

Joint Nut
Flexible PipeGasket O-Ring

Hose Clamp

Connect to the water supply (cold) 
with G1/2" hose.
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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. Ensure the grounding is connected to the 
electric system. Improper insertion, no insertion or no effective grounding can result in electric 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.

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

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
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Bath Operation

IMAGE BUTTON INSTRUCTION

Jet

Turn the jet trim clockwise to increase 
the flow.
Turn the jet trim counterclockwise to 
decrease the flow.

Bubble Switch Controller

To switch on: Turn a control handle 
counterclockwise to opposite direction
of the blue marker. 
To switch off: Turn a control handle 
clockwise to the blue marker position.

Waterfall Pillow 
Controller

To switch on: Turn a control handle 
counterclockwise to open or increase 
the flow.
To switch off: Turn a control handle 
clockwise to close or decrease the flow.

Test Run the Bath

□ Check all electrical connections.
□ Make sure all piping connections are secure.
□ Temporarily remove the plastic drop cloth or other protective sheeting from the bath.
□ Push the electronic drain on/off button “   ” or “   ” to close the drain. Fill the bath to a level at least  
 50 mm above the top of the highest nozzle.
□ Refer to “Bath Operation” to make sure that every function works well.
□ Check the piping for leaks. Repair any leaks.
□ Operate the bath. Check the air piping for leaks.
□ Stop the massage and drain water.
□ Return the plastic drop cloth or other protective sheeting to the bath. Check the drain connections for leakage.

Switch Function and Operation

A. Fill the Bath

NOTE: Please read these steps carefully before you operate your whirlpool. Troubleshoot any problems using 
the “Troubleshooting” section.

NOTE: Massage function may fail to start if water level is too low.

CAUTION : Risk of product damage.  Ensure that the area around the blower motor is free of sawdust,  
insulation, dirt, or other small loose debris. Such material could clog the pump motor ducts and reduce the 
air flow through the pump motor.

On Off

Blue Marker

Blue Marker

On

Off
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B. Keypad and Operation

Keypad Type 1
Temperature & Massage Strength Display

¨ It displays water temperature when the bath is filled with water or displays air temperature when the bath 
is empty.

¨ It displays massage level when adjusts the massage strength on user keypad.
¨ If the system is without operation for continuous 2 hours, all the indication lights will be automatically  

shut off. Press any button to redisplay the previous status.

Indicator Lights
¨ Green light on: The drain starts.
¨ Red light on: The drain stops.
¨ Orange light on: The pipe cleaning function activating.
¨ Green and red lights glitter alternately and the sound alarm is on: The water level in the bath exceeds the 

pre-set overflow level The alarm will be cleared after the water level returns to normal.

Electronic Drain on/off Switch
¨ Press the button “   ” on the user keypad to start the electronic drain, green light is on.
¨ Press the button “   ” again to stop it, the red light flashes. 
¨ When press this button, a slight sound can be heard from the drain at the bottom of the bath.

Whirlpool on/off Switch
¨ Press the button “   ” on the user keypad to start the whirlpool system.
¨ Press the button “   ” again to stop the whirlpool system.
¨ The whirlpool will automatically stop after running for about 20 minutes.

Massage Strength Adjustment
¨ Fill the water for 50 mm above the highest jet. Otherwise, the massage function may fail to start.
¨ Press the massage on/off button “   ” on the user keypad. Observe that the blower motor starts. The water 

is blowing through all of the nozzles.
¨ Press the button “   ” on the user keypad to increase massage strength. Verify that the water flow increases.
¨ Press the button “   ” on the user keypad to decrease massage strength. Verify that the water flow decreases.
¨ There are 7 grades of massage strength.
¨ Press the whirlpool on/off “   ” on the keypad to stop massage.

Pipe Cleaning (Detail refer to page 13.)

¨ Press the button “   ” on the user keypad to start pipe cleaning function, orange light is on.
¨ Press the button “   ” again to stop pipe cleaning function. Meanwhile, electronic drain is open and green 

light is on.

Bath Operation Cont.

on/off

c

Keypad Type 1

Temperature & Massage
Strength Display

Massage Strength Adjustment (Decreases)
Massage Strength Adjustment (Increases)

Whirlpool on/off Switch

Electronic Drain on/off Switch Pipe Cleaning

Indicator Lights
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Keypad Type 2
Temperature & Massage Strength Display

¨ It displays water temperature when the bath is filled with water or displays air temperature when the bath 
is empty.

¨ It displays massage level when adjusts the massage strength on user keypad.
¨ It displays drain animation when the drain starts.
¨ It displays pipe cleaning animation when the pipe cleaning starts.
¨ If the system is without operation for continuous 2 hours, the system will be automatically shut off. Press 

the button “   ” on the user keypad to start the system and enter to stand by mode.

Electronic Drain on/off Switch
¨ Press the button “   ” on the user keypad to start the electronic drain, drain animation is displayed.
¨ Press the button “   ” again to stop it. 
¨ When press this button, a slight sound can be heard from the drain at the bottom of the bath.

Power on/off Switch
¨ Press the button “   ” on start the system and enter to stand by mode.
¨ Press the button “   ” again to stop the system.

Massage on-off and Strength Adjustment
¨ Fill the water for 50 mm above the highest jet. Otherwise, the massage function may fail to start.
¨ Press the massage on/off button “   ” on the user keypad, pump is start with massage strength of L1. 
¨ Press the button “   ” again, massage strength is changed to L2.
¨ Press the button “   ” again, massage strength is changed to L1.
¨ Hold the button “   ” to stop the bath.

Massage pillow on-off
¨ Press the button “   ” on the user keypad to start massage pillow. 
¨ Press “   ” to stop the bath.

Pipe Cleaning (Detail refer to page 13.)

¨ Press the button “   ”on the user keypad to start pipe cleaning function, pipe cleaning animation is displayed.
¨ Press the button “   ”again to stop pipe cleaning function. Meanwhile, electronic drain is open and drain 

animation is displayed.

Bath Operation Cont.

Keypad Type 2

Temperature & Massage
Strength Display

Whirlpool on-off Switch
Massage Strength Adjustment

Massage Pillow on-off Switch

Power on/off Switch

Electronic Drain on/off Switch Pipe Cleaning
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Bath Operation Cont.

Keypad Type 3
Temperature & Massage Strength Display

¨ It displays water temperature when the bath is filled with water or displays air temperature when the bath 
is empty.

¨ It displays massage level when adjusts the massage strength on user keypad.
¨ It displays drain animation when the drain starts.
¨ It displays pipe cleaning animation when the pipe cleaning starts.
¨ If the system is without operation for continuous 2 hours, the system will be automatically shut off. Press 

the button “   ” on the user keypad to start the system and enter to stand by mode.

Electronic Drain on/off Switch
¨ Press the button “   ” on the user keypad to start the electronic drain, drain animation is displayed.
¨ Press the button “   ” again to stop it. 
¨ When press this button, a slight sound can be heard from the drain at the bottom of the bath.

Power on/off Switch
¨ Press the button “   ” on start the system and enter to stand by mode.
¨ Press the button “   ” again to stop the system.

Massage on-off and Strength Adjustment
¨ Fill the water for 50 mm above the highest jet. Otherwise, the massage function may fail to start.
¨ Press the button “   ” or “   ” on the user keypad, pump is start with massage strength of L0. 
¨ Press the button “   ” again, massage strength is changed to L1.
¨ Continue to press the button “   ”, massage strength will be increases to L6.
¨ Continue to press the button “   ”, massage strength will be decreases to L0.
¨ Press the button “   ” again, to stop the pump.

Pipe Cleaning (Detail refer to page 13.)

¨ Press the button “   ”on the user keypad to start pipe cleaning function, pipe cleaning animation is displayed.
¨ Press the button “   ”again to stop pipe cleaning function. Meanwhile, electronic drain is open and drain 

animation is displayed.

PRESSURE

Keypad Type 3

Temperature & Massage
Strength Display

Pump on Switch
Massage Increase Adjustment

Pump on-off Switch
Massage Decrease Adjustment

Power on/off Switch

Electronic Drain on/off Switch Pipe Cleaning
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C. Pipe Cleaning Operation
□ Press the pipe cleaning button “   ” or “   ” on the user keypad.
□ The bath automatically drains.
□ After the bath is drained, the electronic drain is off automatically.
□ The bath fills until water reaches the water level for automatic cleaning.
□ The pump automatically runs for two minutes.
□ The bath automatically drains and pipe cleaning is finished.

D. Power off Compelling Drain Protect Function
□ Press electronic drain on/off “   ” or “   ” to stop the electronic drain.
□ Disconnect the power.
□ Observe that the electronic drain starts automatically.
□ Connect the power, and the electronic drain is at draining status.

NOTE: Please do not use the bath in case of outage. In this case, the electronic drain automatically opens and the 
bath can not be filled with water.

E.	Test	of	the	overow	function
□ Press the electronic drain on/off button “   ” or “   ” to stop the electronic drain.
□ Fill the water until the electronic drain automatically starts and cellular sound alarm is heard.
□ Turn off the tap, the water level will drop to the overflow level. The drain automatically stops and sound  
 alarm stops.

NOTE: When the bath reaches overflow level, water level may rise quickly if you enter the bath, which may trigger  
the compelling drain function. Compelling drain function will discharge lots of water, so it is not recommended 
to enter the bath when it reaches overflow level.

F. Compelling Drain Function
□ The compelling drain function automatically starts, if the overflow level sensor does not work to prevent the 

water overflow to your bathroom.

G. Stopping the Bath
□ Press “   ” or “   ” to stop the bath.
□ Carefully exit the bath.
□ Press the electronic drain on/off button “   ” or “   ”. Drain animation is displayed

H. Keypad Display

Bath Operation Cont.

 

 

 


Pump On Switch
Massage Strength Adjustment

Electronic Drain

Pipe Cleaning
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Care and Cleaning

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.

Complete Installation

□ 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.

Install and Remove the Apron 
□ Remove the screw cap and loosen the screw.
□ Push the upper part of the apron inwards, pull down the apron and it can be removed easily.
□ When installing the apron, insert the top of the apron into the enclosement, then fix and cap the screws.

Cement

Brick
Bath

Bath

Wall
Finished Material

Apply Silicone Sealant
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SYMPTOMS PROBABLE CAUSES RECORRECTIVE ACTION

1. Massage does not start. A. Controller is not power on. A. Set/reset GFCI or 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 keypad.

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

2. Pump stops  
 automatically  
 within 20 minutes.

A. GFCI or ELCB trips. A. Correct GFCI or ELCB trips.

3. Pump does not stop 
 automatically after 
 20 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  
 can not 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 dose 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 dose not work. D. Replace the controller.

7. Cannot operate or stop  
 electronic drain.

A. User keypad trips. A. Replace user keypad.

B. Controller trips. B. Replace controller.

C. Electronic drain does not work C. Replace electronic drain mechanism.

8. Overflow function 
 does not work.

A. Water level sensor trips. A. Replace water level sensor.

B. Electronic drain does not work. B. Replace electronic drain mechanism.

9. Water level does not  
 work when the bath  
 is filled with water.

A. Water level protector functions. A. Lower the water level in the bath.

B. Water level surpasses overflow level. B. Lower the water level in the bath.

C. Overflow level is not correct. C. Contact customer service personnel of 
 Kohler to readjust the water level.

10. Water temperature  
 cannot be shown

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

B. User keypad trips. B. Replace user keypad.

11. Abnormity shown of  
 water temperature.

A. Temperature sensor of electronic  
 drain mechanism does not work.

A. Replace electronic drain mechanism.

12. The bath fails to drain  
 water.

A. Drain pipe is higher than bath  
 bottom.

A. Keep drain pipe close to the ground to  
 make it lower than bath bottom.

Troubleshooting
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์

ข้อมูลส�ำคัญ

ข้อมูลส�ำคัญ

	 เราขอขอบคณุทา่นท่ีเลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์	เรามีความยินดีอยา่งย่ิงท่ีทา่นให้ความไว้วางใจในคณุภาพผลติภณัฑ์โคห์เลอร์		โปรดสละ 
เวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการตดิตัง้	หากทา่นพบปัญหาเก่ียวกบัการตดิตัง้หรือการท�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	โปรดมอบคู่มอืน้ีให้แก่เจ้ำของผลติภณัฑ์

ก.	อันตรำยจำกกำรติดตั้ง

ข้อสังเกต	:	ความคลาดเคลื่อนของอณุหภมิูน�า้	ในแตล่ะสว่นของอา่งอาบน�า้อาจมีอณุภมิูท่ีแตกตา่งกนั	ซึง่อาจท�าให้การแสดงอณุหภมิู
บนหน้าจอแสดงผลมีความคลาดเคลื่อนไปจากอณุหภมิูท่ีแท้จริงของน�า้

ข้อสังเกต	 ความแตกตา่งของลกัษณะการเดนิทอ่ประปา	อาจสง่ผลตอ่ความเร็วในการระบายน�า้

ตดิตัง้สายไฟให้หา่งจากป๊ัมหรืออปุกรณ์ให้ความร้อน

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

ต้องเดินสำยดินทุกครั้ง	ติดตัง้ผลติภณัฑ์และตอ่สายดนิโดยชา่งผู้ช�านาญการเทา่นัน้

ข้อสังเกต	 ตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ารุงเพ่ือความสะดวกในการบ�ารุงรักษาผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต	 ไม่รับประกันสินค้ำหำกไม่มีกำรติดต้ังช่องซ่อมบ�ำรุงของปั๊มและแผงปุ่มควบคุม	จะต้องเตรียมท่ีระบายอากาศเพ่ือ 
ระบายความร้อน	แนะน�าชอ่งหน้าตา่งบานเกร็ดส�าหรับการระบายความร้อน

ข้อพึงระวัง	 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล	และข้อก�าหนดควบคมุอาคาร

ข.	ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรติดตั้งจำกโรงงำน
สขุภณัฑ์ได้รับการตดิตัง้ป๊ัมน�า้วน,	สายไฟ,	สะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์,	กลอ่งควบคมุระบบ,	ทอ่ลม,	เซน็เซอร์วดัระดบัน�า้,	แผงปุ่ มควบคมุ	
และสายเช่ือมตอ่แผงปุ่ มควบคมุ	นอกเหนือจากการเดนิสายไฟและระบบทอ่น�า้	ไมจ่�าเป็นต้องตอ่อปุกรณ์อ่ืนๆ	เพ่ิมเตมิ

อันตรำย	 ควำมเสีย่งจำกกระแสไฟฟ้ำลดัวงจร	 ซึง่อำจท�ำให้เกิดเพลงิไหม้หรอืได้รบับำดเจบ็	 อา่นข้อควรระวงัท่ีระบอุยูใ่น
คูมื่อนี ้

ค�ำเตือน ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ทรัพย์สินเสียหำย	โปรดอา่นคูมื่อการตดิตัง้ให้ละเอียดครบถ้วนก่อนเร่ิมตดิตัง้	และปฏิบตัิ
ตามข้อแนะน�าอยา่งเคร่งครัด

ค�ำเตือน ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำเกิดควำมชื้น	ควรทาซลิโิคนบริเวณข้อตอ่ทอ่สะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์และทอ่น�า้ทิง้

อันตรำย	 ควำมเสี่ยงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ต้องติดตัง้ผลิตภณัฑ์เข้ากบัอปุกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิแบบ	GFCI/
ELCB

ค�ำเตือน ควำมเสี่ยงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	เช่ือมตอ่สายไฟโดยชา่งผู้ช�านาญการด้านไฟฟ้าเทา่นัน้

ค�ำเตือน ควำมเสี่ยงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ตดักระแสไฟก่อนท�าการซอ่มบ�ารุง
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ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องมือ

ก.	ข้อมูลจ�ำเพำะที่ส�ำคัญ
□ ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
□ ตดิตัง้ผลติภณัฑ์บนพืน้ท่ีได้ระดบั
□ เตรียมพืน้ท่ีให้เหมาะกบัโครงสร้างรองรับอา่งอาบน�า้
□ การตดิตัง้อา่งอาบน�า้ระบบน�า้วนอาจมีความแตกตา่งกนั	ขึน้อยูก่บัชนิดและแบบของผลติภณัฑ์

ข.	ระบุลักษณะเฉพำะของก๊อกน�้ำ
หากใช้ก๊อกน�า้ท่ีติดตัง้บนขอบอ่างอาบน�า้	 ต้องตรวจสอบระยะสายน�า้ดีท่ีประกอบระหว่างวาล์วกบัหวัก๊อกน�า้	 เพ่ือให้แน่ใจว่ามีพืน้ท่ี
การตดิตัง้ก๊อกน�า้ท่ีเหมาะสมตามระยะการตดิตัง้ท่ีได้ระบไุว้

ค.	กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์
คอ่ยๆ	น�าอา่งอาบน�า้ออกจากบรรจภุณัฑ์อยา่งระมดัระวงั	ตรวจสอบความเสยีหายหรือช�ารุดของอา่งอาบน�า้ระบบน�า้วน	เก็บอปุกรณ์ทัง้หมด 
ไว้ในกลอ่งระหวา่งรอตดิตัง้เพ่ือป้องกนัความเสยีหายหรือช�ารุด

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

จ.	ติดตั้งช่องซ่อมบ�ำรุง
ก่อนตดิตัง้	ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชอ่งซอ่มบ�ารุงอยูใ่นต�าแหนง่ท่ีเข้าถงึได้สะดวก

ข้อพึงระวัง	จดัเตรียมชอ่งซอ่มบ�ารุงส�าหรับป๊ัมท่ีเข้าถงึได้สะดวก	ทา่นต้องตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ารุงส�าหรับป๊ัมและระบบควบคมุตา่งๆ	โดย
ชอ่งซอ่มบ�ารุงต้องอยูถ่ดัจากป๊ัม	โปรดอ้างอิงระยะการตดิตัง้ท่ีระบไุว้	(ชอ่งซอ่มบ�ารุงควรมีขนาดไมน้่อยกวา่	500	x	450	มม.)

ก.	 เครื่องมือที่จ�ำเป็น
 • ประแจจบัทอ่
 •	 ไม้บรรทดั
 •	 ระดบัน�า้
 •	 รองเท้านิรภยั
 •	 แวน่ตานิรภยั
 •	 ไม้ฉาก
 •	 ไขควง
 •	 คีม
 •	 มีด
 •	 ดินสอ
 •	 ตลบัเมตร

เครื่องมือและวัสดุเพิ่มเติม
 • เคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ส�าหรับงานไม้หรือเคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ส�าหรับงานก่ออิฐ
 •	 เศษผ้า
 •	 กาว
 •	 ปนูซีเมนต์	หรือปนู

ข.	 วัสดุที่จ�ำเป็น
 • ยาแนว
 •	 แผน่กระเบือ้ง	(หากจ�าเป็น)
 •	 ซลิโิคน
 •	 ปนูซีเมนต์
 •  กาว	
 •	 วสัดคุลมุอา่งอาบน�า้
 •	 ตะปู

ค�ำเตอืน	 ไม่อนุญำตให้ท�ำกำรดดัแปลงใดๆ	ซึง่อำจเป็นสำเหตใุห้เกิดกำรใช้งำนทีไ่ม่ปลอดภยัหรอืมีผลต่อประสทิธภิำพ	
กำรใช้งำนของอ่ำงอำบน�้ำระบบน�้ำวน	 ห้ามย้ายต�าแหนง่ป๊ัมน�า้วนหรือดดัแปลงระบบและชุดุอปุกรณ์ตา่ง	ๆ 	 ซึง่อาจมีผลกบั
ประสทิธิภาพและความปลอดภยัในการใช้งานอา่งอาบน�า้ระบบน�า้วน	 โคห์เลอร์(ประเทศไทย)	 จะไมรั่บผิดชอบตอ่การกระท�า 
ดงักลา่ว	รวมถงึการได้รับบาดเจ็บและความเสียหายตา่งๆ	ท่ีอาจเกิดขึน้	จากการแก้ไขดดัแปลงโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
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เตรียมพื้นที่ติดตั้ง
ยกอ่ำงอำบน�้ำเก่ำออก	(กรณีมีชุดเก่ำ)
ถอดสะดืออ่างอาบน�า้ออกจากท่อน�า้เสีย,	สกดัผนงัเก่าออก	และเลื่อนไม้กระดานเข้าใต้อ่างอาบน�า้เพ่ือป้องกนัพืน้ผิวเกิดรอยขีดข่วน	 
จากนัน้เลื่อนอา่งอาบน�า้ชดุเก่าออกจากต�าแหนง่	ดงัภาพ

โครงสร้ำงคอนกรีต
ข้อพึงระวัง	 จดัเตรียมพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับตดิตัง้อา่งอาบน�า้	 โปรดอ้างอิงระยะการตดิตัง้จากเอกสารท่ีให้มาพร้อมผลติภณัฑ์

□	 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่	พืน้ท่ีตดิตัง้สามารถรองรับน�า้หนกัอา่งอาบน�า้	และตรวจสอบวา่พืน้ส�าเร็จได้ระดบัส�าหรับการตดิตัง้
□	 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	 ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด	ห้ามใช้ขอบอา่งอาบน�า้เป็นตวัรับน�า้หนกั

ก่อนเริ่มกำรติดตั้ง

□ อา่งอาบน�า้ระบบน�า้วนนีถ้กูออกแบบและผลติตามมาตรฐานระดบัสงู	รวมถงึผา่นการทดสอบและรับรองจากโรงงาน

□	 แนะน�าให้ตดิอา่งอาบน�า้แบบฝัง

□	 ตรวจสอบความเสียหายของผลติภณัฑ์ก่อนตดิตัง้

□	 ตดิตัง้อา่งอาบน�า้ในต�าแหนง่ท่ีเหมาะสมและได้ระดบักบัพืน้

□	 ตรวจสอบยืนยนัระยะก๊อกลงอา่งท่ีติดตัง้อยูบ่นขอบอา่งอาบน�า้

□	 ตรวจสอบต�าแหนง่ของป๊ัมและแผงควบคมุสวิตซ์ก่อนท�าการตดิตัง้

ข้อสงัเกต	 ไม่รบัประกันสนิค้ำหำกไม่มีกำรตดิต้ังช่องซ่อมบ�ำรงุของป๊ัมและแผงปุม่ควบคุม	จะต้องเตรียมท่ีระบายอากาศเพ่ือระบาย 
ความร้อน	แนะน�าชอ่งหน้าตา่งบานเกร็ดส�าหรับการระบายความร้อน

ข้อควรระวัง	:	ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด	ห้ามยกอา่งอาบน�า้โดยจบัท่ีทอ่หรือป๊ัม	หรือใช้ทอ่/ป๊ัมเป็นโครงสร้าง
รองรับน�า้หนกัของอา่งอาบน�า้

ไม้กระดานสําหรับรองอา่งอาบนํ �า
อา่งอาบนํ �าเก่า
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กำรติดตั้งอ่ำงอำบน�้ำ
ข้อควรระวงั	 ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรดุ ห้ามยกอา่งอาบน�า้จากทอ่หรือมอเตอร์	 และห้ามใช้ทอ่หรือมอเตอร์ในการ 
รับน�า้หนกัตวัอ่างอาบน�า้

ข้อควรระวัง	 ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด ห้ามใช้ขอบอา่งอาบน�า้ในการรับน�า้หนกั

หากพืน้ส�าเร็จไมไ่ด้ระดบัส�าหรับการติดตัง้	อาจต้องใช้วสัดบุลอ็คอ่ืนๆ	หากจ�าเป็น
ข้อสังเกต	 ห้ามใช้ยิบซัม่หรือสว่นผสมของ	Drywall	 ในการตดิตัง้	 เน่ืองจากวสัดหุรือวิธีการนีไ้มเ่หมาะสมและไมมี่ความคงทนส�าหรับ
การตดิตัง้

ข้อพึงระวัง	 พืน้ท่ีรองรับอา่งอาบน�า้จะต้องสามารถรองรับน�า้หนกัได้อยา่งน้อย	390	กิโลกรัม/ตารางเมตร

ข้อพึงระวัง	 เตรียมพืน้ท่ีตดิตัง้ให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ	และเว้นท่ีวา่งไว้อยา่งน้อย	15	ลกูบาศก์ฟตุ	(0.4	ลกูบาศก์เมตร)	เพ่ือระบาย
ความร้อนมอเตอร์	ตดิตัง้มอเตอร์หา่งจากผนงัหรือวตัถอ่ืุนๆ	ไมน้่อยกวา่	50	มม.

ข้อพึงระวัง	 ท่านต้องติดตัง้ช่องซอ่มบ�ารุงส�าหรับป๊ัมและระบบควบคมุตา่งๆ	 โปรดอ้างอิงต�าแหน่งช่องซอ่มบ�ารุงจากเอกสารข้อมลู
ผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต	 ตดิตัง้โดยให้แผงควบคมุอยูด้่านนอกเพ่ือความสะดวกในการบ�ารุงรักษา

ข้อพึงระวัง	 โปรดจดัเตรียมต�าแหนง่ชดุสายไฟบนผนงับริเวณท่ีเป็นต�าแหนง่ของป๊ัม

ข้อสังเกต	 ต�าแหนง่ของชดุสายไฟและทอ่น�า้ดีสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ีการตดิตัง้

เตรียมพื้นที่ติดตั้ง	(ต่อ)

ทา่นสามารถตดิตั �งอา่งอาบนํ�า
ไวใ้กลผ้นงัหรอืแยกอสิระ

อา้งองิตาํแหน่งชอ่งซ่อมบาํรงุจาก
เอกสารขอ้มลูผลติภณัฑ์

ชอ่ง
ซ่อมบาํรงุกระเบื�อง

อา่งอาบนํ�า

อา่งอาบนํ�า 20 มม.

2 มม.

กระเบื�อง
อฐิ

อฐิ
อฐิ

G1/2" ทอ่นํ �าดี (นํ �าเย็น) สําหรับระบบทําความสะอาดทอ่นํ �าวน
เชื่อมตอเขากับวาลวนํ้าของระบบทําความสะอาดทอนํ้าวน
ดวยสายนํ้าดี

ทอ่นํ �าร้อน และทอ่นํ �าเยน็สําหรับก๊อกนํ �า
อางอิงคูมือแนะนําการติดตั้งของผูผลิตกอกนํ้า
สําหรับตําแหนงของทอนํ้ารอนและทอนํ้าเย็นชดุสายไฟ

(พร้อมสายดนิ)
แนะนํา
สายไฟ VCT / THW 
ขนาด 2.5 sq.mm
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□	 ฉาบพืน้เป็นชัน้หนา	50	มม.	ในบริเวณท่ีตดิตัง้อา่งอาบน�า้	เพ่ือชว่ยในการปรับระดบั	และรองรับน�า้หนกัอา่งอาบน�า้
□	 ฉาบปนูกนัน�า้และทาสีกนัน�า้บนพืน้ผิว
□	 มีผู้ชว่ยยกอา่งอาบน�า้เข้าในต�าแหนง่ตดิตัง้
□	 จดัต�าแหนง่อา่งบนโครงรับน�า้หนกั	ปรับระดบัให้เทา่กนัทกุด้าน
□	 ปรับระดบัความสงูของอา่งโดยคลายนอต	A	จากนัน้	ปรับระดบัความสงูอา่งโดยการขนันอต	B	แล้วขนันอต	A	ให้แนน่
□	 สวมทอ่ตรงสะดืออา่งหรือทอ่ออ่นสะดืออา่งเข้ากบัทอ่น�า้ทิง้	ตรวจสอบให้แนใ่จวา่	อา่งอาบน�า้ได้ระดบัเทา่กนัทกุด้าน
□	 ดงึเทปใสออกจากขอบอา่งอาบน�า้

กำรติดตั้งท่อน�้ำทิ้ง

□	 ประกอบอปุกรณ์ตามล�าดบัดงัภาพแสดง
□	 ทอ่ตรงอาจจ�าเป็นต้องตดัความยาวออกเพ่ือให้มีความยาวเหมาะสมกบัการตดิตัง้

กำรติดตั้งอ่ำงอำบน�้ำ	(ต่อ)

กำรติดตั้งต่อน�้ำทิ้งแบบท่อตรง

A
B

ขอบอางตองแนบกับโครงรับนํ้าหนัก

อางอาบนํ้า

ทอ

ปรบัระดับความสงูของอางตามขอแนะนํา

ขันนอต A เพื่อล็อกหรือปลดล็อก
ขาปรับระดับอางอาบนํ้า

ปรับความสูงอางโดยการ
ขันนอต B อางนํ้าตองไดระดับเทากันทุกดาน

นอตข้อตอ่

ทอ่ตรง

สายรัด

ฝาครอบประเก็น โอริง
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กำรติดตั้งท่อน�้ำ
ข้อควรระวงั	 ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรดุ	ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ไมมี่รอยร่ัวซมึบนข้อตอ่ทอ่น�า้ทิง้ของอา่งอาบน�า้

ข้อข้อสังเกต	 ชอ่งซอ่มบ�ารุงจะชว่ยให้ทา่นสามารถซอ่มบ�ารุงผลติภณัฑ์ได้อยา่งสะดวก

□	 ตดิตัง้ก๊อกน�า้โดยอ้างอิงระยะการตดิตัง้จากผู้ผลติ	ห้ามตดิตัง้ฝาครอบก๊อกน�า้หากยงัด�าเนินการตดิตัง้ไมเ่สร็จสิน้

□	 เปิดน�า้ร้อนและน�า้เย็นทิง้ไว้สกัครู่เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึตามข้อตอ่ตา่งๆ

□	 จากนัน้เปิดน�า้ลงอา่งเพ่ือตรวจสอบรอยร่ัวซมึบนข้อตอ่สะดืออา่งอาบน�า้

□	 ตอ่วาล์วระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วนเข้ากบัทอ่น�า้ดี	(น�า้เยน็)	ด้วยสายน�า้ดีขนาด	G1/2"

□	 ทาซลิโิคนระหวา่งทอ่ตรง/ทอ่ออ่นและทอ่น�า้ทิง้

กำรติดตั้งต่อน�้ำทิ้งแบบท่ออ่อน

ทอ่นํ �าทิ �ง

ทอ่ตรง/ทอ่ออ่นสะดืออา่ง

ทาซิลิโคนบริเวณขอตอทอสะดืออางอิเล็กทรอนิกสและทอนํ้าทิ้ง

ซลิโิคน

พื �น

ตอเขากับทอนํ้าดี (นํ้าเย็น)
ดวยสายนํ้าดีขนาด G1/2"

นอตข้อตอ่
ทอ่ออ่นประเก็น โอริง

สายรัด
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กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
อันตรำย	 ควำมเสี่ยงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ซึ่งอำจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือได้รับบำดเจ็บ	 เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง 
ท่ีเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร	ต้องตดิตัง้ผลติภณัฑ์เข้ากบัอปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวแบบ	ELCB	อปุกรณ์ดงักลา่วจะชว่ยป้องกนั 
กระแสไฟฟ้าร่ัว	กระแสไฟฟ้าท่ีใช้คือ	220-240	โวลต์,	20	แอมป์,	50/60	เฮิรตซ์

ค�ำเตอืน	 ควำมเสีย่งจำกกระแสไฟฟ้ำลดัวงจร	ซึง่อำจท�ำให้เกิดเพลงิไหม้หรอืได้รบับำดเจบ็	ยดึถือปฏิบตัติามข้อควรระวงั 
เบือ้งต้นทกุครัง้ท่ีใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้า

ค�ำเตอืน	 ควำมเสีย่งจำกกระแสไฟฟ้ำลดัวงจร	ควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่	ขณะตดิตัง้อา่งอาบน�า้ระบบไฟฟ้ายงัไมถ่กูเช่ือมตอ่
กบักระแสไฟ

ค�ำเตือน	 ควำมเสี่ยงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร	ให้แน่ใจว่ามีเช่ือมต่อสายดินกบัเข้ากบัระบบไฟ	การเช่ือมต่อไม่ถกูวิธี,	ไม่เช่ือมต่อ 
สายดนิ	หรือการตดิตัง้สายดนิท่ีไมมี่ประสทิธิภาพ	อาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้	ไฟฟ้าลดัวงจร	หรือท�าให้ผลติภณัฑ์ของทา่นเสยีหายได้

เชื่อมต่อสำยไฟโดยช่ำงผู้ช�ำนำญกำรด้ำนไฟฟ้ำเท่ำนั้น

ข้อส�ำคัญ	 ต้องตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ารุงและยดึถือปฏิบตัติามข้อก�าหนดท้องถ่ินอยา่งเคร่งครัด

กำรต่ออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่วแบบ	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 
	 สากลและข้อก�าหนดท้องถ่ินอยา่งเคร่งครัด

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
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กำรใช้งำนอ่ำงอำบน�้ำ

ก.	 เปิดน�้ำลงอ่ำงอำบน�้ำ

ข้อควรระวงั	 ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรดุ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่	 บริเวณรอบๆ	 มอเตอร์ปราศจากขีเ้ลีอ่ย,	 ฉนวน,	 
สิง่สกปรก	หรือเศษชิน้สว่นเลก็ๆ	วสัดดุงักลา่วอาจท�าให้เกิดการอดุตนัท่ีทอ่มอเตอร์และลดการระบายอากาศ

ข้อสังเกต	 โปรดอา่นขัน้ตอนการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งานอา่งอาบน�า้ระบบน�า้วน	 หากเกิดปัญหาในการใช้งานแนะน�าให้อา่นหวัข้อ	
“แนะน�าการแก้ปัญหาเบือ้งต้น”

ข้อสังเกต	 ระบบน�า้วนจะไมท่�างานหากน�า้ท่ีอยูใ่นอา่งอาบน�า้มีปริมาณไมเ่พียงพอ

ปุ่มควบคุมและกำรใช้งำน
ภำพแสดง ชื่อปุ่มควบคุม วิธีใช้

หวัเจ็ท

หมนุขอบหวัเจ็ทตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิมอตัรา
การไหลของน�า้,	 
หมนุขอบหวัเจ็ททวนเข็มนาฬิกาเพ่ือลดอตัรา
การไหลของน�า้

ปุ่ มควบคมุฟองอากาศ

เปิดสวิตซ์:	หมนุปุ่ มควบคมุทวนเข็มนาฬิกาจน
มือจบัอยูใ่นต�าแหนง่ตรงข้ามกบัแถบสีน�า้เงิน

ปิดสวิตซ์:	หมนุปุ่ มควบคมุตามเขม็นาฬิกาจน 
มือจบัอยูต่�าแหนง่ตรงกบัแถบสนี�า้เงิน

ปุ่ มควบคมุหมอนมา่นน�า้ตก

เปิดสวิตซ์:	หมนุปุ่ มควบคมุทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือ
เปิดหรือเพ่ิมอตัราการไหลของน�า้

ปิดสวิตซ์:	หมนุปุ่ มควบคมุตามเขม็นาฬิกาเพ่ือ
ปิดหรือลดอตัราการไหลของน�า้

ทดสอบกำรท�ำงำนอ่ำงอำบน�้ำ

□	 ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายไฟ
□	 ให้แนใ่จวา่ข้อทอ่น�า้อยา่งแนน่หนา
□	 ลอกพลาสตกิท่ีหุ้มอา่งอาบน�า้ออก
□	 กดปุ่ มเปิด-ปิดสะดืออา่ง	“	 	”	หรือ	“	 	”	เพ่ือปิดสะดืออา่งอาบน�า้	จากนัน้เตมิน�า้ในอา่งให้สงูจากหวัเจ็ทอยา่งน้อย	50	มม.
□	 อ้างอิงหวัข้อ	“การใช้งานอา่งอาบน�า้”	เพ่ือตรวจสอบการท�างานในระบบตา่งๆของอา่งอาบน�า้
□	 ตรวจสอบระบบทอ่น�า้เพ่ือหาจดุร่ัวซมึ	ซอ่มแซมหากจ�าเป็น
□	 เปิดระบบน�า้วนเพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึของทอ่อากาศ
□	 ปิดระบบน�า้วนจากนัน้ระบายน�า้ออก	ตรวจสอบการร่ัวซมึจากทอ่ระบายน�า้
□	 ปิดพลาสตกิท่ีหุ้มอา่งอาบน�า้อีกครัง้

เปิด ปิด

แถบสีนํ �าเงิน

แถบสีนํ �าเงิน

เปิด

ปิด
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แผงสวิตซ์ควบคุมแบบที่	1
หน้ำจอแสดงระดับอุณหภูมิและระดับกำรนวด

¨ แสดงผลอณุหภมิูน�า้เม่ือเตมิน�า้ลงในอา่งอาบน�า้และจะแสดงผลอณุภมิูแวดล้อมเม่ืออา่งวา่งเปลา่
¨	 แสดงระดบัการนวดเม่ือปรับระดบัความแรงการนวดบนแผงสวิตซ์ควบคมุ

¨ เม่ือระบบไมมี่การท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา	2	ชัว่โมง	ไฟแสดงสถานะจะดบัลงโดยอตัโนมตั	ิกดปุ่ มใดปุ่ มหนึง่บนแผงควบคมุเพ่ือให้
หน้าจอแสดงผลอีกครัง้

ไฟแสดงสถำนะกำรท�ำงำน
¨ ไฟแสดงสีเขียว:	เปิดสะดืออา่ง
¨ ไฟแสดงสีแดง:	ปิดสะดืออา่ง
¨ ไฟแสดงสีส้ม:	ระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วนก�าลงัท�างาน
¨ ไฟแสดงสเีขียวสลบักบัสแีดงและมีเสยีงสญัญาณเตือน:	 ระดบัน�า้เกินจากระดบัน�า้ล้นท่ีได้ตัง้คา่ไว้	 เสยีงสญัญาณเตือนจะหยดุลง
เม่ือน�า้อยูใ่นระดบัปกติ

สวิตซ์	เปิด-ปิด	สะดืออ่ำงอิเล็กทรอนิกส์

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	อีกครัง้เพ่ือปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

¨ เม่ือกดปุ่ มนีจ้ะได้ยินเสยีงเลือ่นของตวัอดุสะดืออา่งจากบริเวณใต้อา่งอาบน�า้	

สวิตซ์	เปิด-ปิด	ระบบน�้ำวน

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดระบบน�า้วน
¨ กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือปิดระบบน�า้วน

¨ ระบบน�า้วนจะหยดุท�างานอตัโนมตั	ิเม่ือท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา	20	นาที

ปุ่มปรับระดับควำมแรงกำรนวด
¨ ให้แนใ่จวา่	ระดบัน�า้ในอา่งอาบน�า้สงูกวา่หวัเจ็ทตวับนสดุ	50	มม.	มิฉะนัน้ระบบน�า้วนจะไมท่�างาน
¨ กดสวิตซ์	เปิด-ปิด	ระบบน�า้วน	“  	” บนแผงสวิตซ์ควบคมุ	สงัเกตวา่มอเตอร์จะท�างานและมีน�า้พน่ออกจากหวัเจ็ททกุตวั
¨ กดปุ่ ม	“  	”	บนแผงควบคมุเพ่ือเพ่ิมความแรงการนวด	ตรวจสอบวา่แรงดนัน�า้จากหวัเจ็ทเพ่ิมขึน้
¨ กดปุ่ ม	“  	”	บนแผงควบคมุเพ่ือลดความแรงการนวด	ตรวจสอบวา่แรงดนัน�า้จากหวัเจ็ทลดลง
¨ ระดบัความแรงการนวดมี	7	ระดบั
¨ กดสวิตซ์	เปิด-ปิด	ระบบน�า้วน	“  	” จากแผงควบคมุเพ่ือหยดุการท�างาน

ปุ่มท�ำควำมสะอำดท่อน�้ำวน	(รำยละเอียดเพิ่่มเติมที่หน้ำ	27)

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน	ไฟแสดงสถานะการท�างานเป็นสส้ีม

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	อีกครัง้เพ่ือปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน	ในขณะเดียวกนัสะดืออา่งจะเปิดอตัโนมตั	ิไฟแสดงสถานะการท�างาน
เป็นสเีขียว

ข.	วิธีกำรใช้แผงสวิตซ์ควบคุม

กำรใช้งำนอ่ำงอำบน�้ำ	(ต่อ)

on/off

c

แผงสวิตซควบคุม แบบที่ 1

หน้าจอแสดงระดบัอณุหภมิู
และระดบัการนวด

ปุ่ มปรับระดบัความแรงการนวด (ลด)
ปุ่ มปรับระดบัความแรงการนวด (เพิ�ม)

สวิตซ์ เปิด-ปิดระบบนํ �าวน

สวิตซ์ เปิด-ปิด สะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์ ปุ่ มทําความสะอาดทอ่นํ �าวน

ไฟแสดงสถานะการทํางาน
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แผงสวิตซ์ควบคุมแบบที่	2
หน้ำจอแสดงระดับอุณหภูมิและระดับกำรนวด

¨	 แสดงผลอณุหภมิูน�า้เม่ือเตมิน�า้ลงในอา่งอาบน�า้และจะแสดงผลอณุภมิูแวดล้อมเม่ืออา่งวา่งเปลา่
¨	 แสดงระดบัการนวดเม่ือปรับระดบัความแรงการนวดบนแผงสวิตซ์ควบคมุ
¨	 แสดงภาพสถานะการระบายน�า้เม่ือเปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์
¨	 แสดงภาพสถานะท�าความสะอาดทอ่น�า้วนเม่ือเปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน

¨ เม่ือระบบไมมี่การท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา	 2	 ชัว่โมง	 ระบบจะหยดุการท�างานโดยอตัโนมตั	ิ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุ 
เพ่ือเปิดระบบและเข้าสูโ่หมดพร้อมใช้งาน

สวิตซ์	เปิด-ปิด	สะดืออ่ำงอิเล็กทรอนิกส์

¨ กดปุ่ ม	“   ”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

¨ กดปุ่ ม	“   ”	อีกครัง้เพ่ือปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

¨ เม่ือกดปุ่ มนีจ้ะได้ยินเสียงเลื่อนของตวัอดุสะดืออา่งจากบริเวณใต้อา่งอาบน�า้	

สวิตซ์	เปิด-ปิด

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดระบบและเข้าสูโ่หมดพร้อมใช้งาน

¨	 กดปุ่ ม	“	 	”	อีกครัง้เพ่ือปิดระบบ

สวิตซ์	เปิด-ปิด	และปรับระดับควำมแรงกำรนวด
¨	 ให้แนใ่จวา่	ระดบัน�า้ในอา่งอาบน�า้สงูกวา่หวัเจ็ทตวับนสดุ	50	มม.	มิฉะนัน้ระบบน�า้วนจะไมท่�างาน
¨	 กดสวิตซ์	เปิด-ปิด	ระบบน�า้วน	“  	” บนแผงสวิตซ์ควบคมุ	ป๊ัมน�า้วนท�างานด้วยระดบัความแรงการนวดท่ี	L1
¨	 กดปุ่ ม	“  	”	อีกครัง้,	ระดบัความแรงการนวดเปลี่ยนเป็นระดบั	L2
¨	 กดปุ่ ม	“  	”	อีกครัง้,	ระดบัความแรงการนวดเปลี่ยนเป็นระดบั	L1
¨	 กดค้างท่ีปุ่ ม	“  	”	เพ่ือปิดระบบน�า้วน

สวิตซ์	เปิด-ปิด	หมอนนวด

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดการท�างานหมอนนวด

¨	 กดปุ่ ม	“	 	”	อีกครัง้เพ่ือปิดการท�างานหมอนนวด

ปุ่มท�ำควำมสะอำดท่อน�้ำวน	(รำยละเอียดเพิ่่มเติมที่หน้ำ	27)

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน	หน้าจอแสดงภาพสถานะท�าความสะอาดทอ่น�า้วน

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	อีกครัง้เพ่ือปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน	 ในขณะเดียวกนัสะดืออา่งจะเปิดอตัโนมตั	ิ หน้าจอแสดงภาพสถานะ
การระบายน�า้

แผงสวิตซควบคุม แบบที่ 2

จอแสดงระดบัอณุหภมิู
และระดบัการนวด

สวิตซ์ เปิด-ปิด ระบบนํ �าวน
ปรับระดบัความแรงการนวด

สวิตซ์ เปิด-ปิด หมอนนวด

สวิตซ์ เปิด-ปิด

สวิตซ์ เปิด-ปิด สะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์ ปุ่ มทําความสะอาดทอ่นํ �าวน

กำรใช้งำนอ่ำงอำบน�้ำ	(ต่อ)

Kohler Co. 25 1315542-X2-C



แผงสวิตซ์ควบคุมแบบที่	3
หน้ำจอแสดงระดับอุณหภูมิและระดับกำรนวด

¨	 แสดงผลอณุหภมิูน�า้เม่ือเตมิน�า้ลงในอา่งอาบน�า้และจะแสดงผลอณุภมิูแวดล้อมเม่ืออา่งวา่งเปลา่
¨	 แสดงระดบัการนวดเม่ือปรับระดบัความแรงการนวดบนแผงสวิตซ์ควบคมุ
¨	 แสดงภาพสถานะการระบายน�า้เม่ือเปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์
¨	 แสดงภาพสถานะท�าความสะอาดทอ่น�า้วนเม่ือเปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน

¨ เม่ือระบบไมมี่การท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลา	 2	 ชัว่โมง	 ระบบจะหยดุการท�างานโดยอตัโนมตั	ิ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุ 
เพ่ือเปิดระบบและเข้าสูโ่หมดพร้อมใช้งาน

สวิตซ์	เปิด-ปิด	สะดืออ่ำงอิเล็กทรอนิกส์

¨ กดปุ่ ม	“   ”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

¨ กดปุ่ ม	“   ”	อีกครัง้เพ่ือปิดสะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

¨ เม่ือกดปุ่ มนีจ้ะได้ยินเสียงเลื่อนของตวัอดุสะดืออา่งจากบริเวณใต้อา่งอาบน�า้	

สวิตซ์	เปิด-ปิด

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดระบบและเข้าสูโ่หมดพร้อมใช้งาน

¨	 กดปุ่ ม	“	 	”	อีกครัง้เพ่ือปิดระบบ

สวิตซ์	เปิด-ปิด	และปรับระดับควำมแรงกำรนวด
¨	 ให้แนใ่จวา่	ระดบัน�า้ในอา่งอาบน�า้สงูกวา่หวัเจ็ทตวับนสดุ	50	มม.	มิฉะนัน้ระบบน�า้วนจะไมท่�างาน
¨	 กดสวิตซ์	เปิด-ปิด	ระบบน�า้วน	“  	” หรือ	“  	”	บนหรือแผงสวิตซ์ควบคมุ	ป๊ัมน�า้วนท�างานด้วยระดบัความแรงการนวดท่ี	L0
¨	 กดปุ่ ม	“  	”	อีกครัง้,	ระดบัความแรงการนวดเปลี่ยนเป็นระดบั	L1
¨	 กดปุ่ ม	“  	”	ตอ่เน่ือง,	ระดบัความแรงการนวดจะเพ่ิมขึน้จนถงึระดบั	L6
¨	 กดปุ่ ม	“  	”	ตอ่เน่ือง,	ระดบัความแรงการนวดจะลดลงจนถงึระดบั	L0
¨	 กดปุ่ ม	“  	”	อีกครัง้,	เพ่ือปิดระบบน�า้วน

ปุ่มท�ำควำมสะอำดท่อน�้ำวน	(รำยละเอียดเพิ่่มเติมที่หน้ำ	27)

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุเพ่ือเปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน	หน้าจอแสดงภาพสถานะท�าความสะอาดทอ่น�า้วน

¨ กดปุ่ ม	“	 	”	อีกครัง้เพ่ือปิดระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน	 ในขณะเดียวกนัสะดืออา่งจะเปิดอตัโนมตั	ิ หน้าจอแสดงภาพสถานะ
การระบายน�า้

PRESSURE

แผงสวิตซควบคุม แบบที่ 3

จอแสดงระดบัอณุหภมิู
และระดบัการนวด

สวิตซ์ เปิด ปั�ม
ปรับเพิ�มความแรงการนวด

สวิตซ์ เปิด-ปิด ปั�ม
ปรับลดความแรงการนวด

สวิตซ์ เปิด-ปิด

สวิตซ์ เปิด-ปิด สะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์ ปุ่ มทําความสะอาดทอ่นํ �าวน

กำรใช้งำนอ่ำงอำบน�้ำ	(ต่อ)
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ค.	ระบบท�ำควำมสะอำดท่อน�้ำวน
□	 กดปุ่ มท�าความสะอาดทอ่น�า้วน	“  	”	หรือ	“	 	”	บนแผงสวิตซ์ควบคมุ
□	 อา่งอาบน�า้จะระบายน�า้โดยอตัโนมตัิ
□	 หลงัจากระบายน�า้ออกหมด	สะดืออา่งจะปิดเองโดยอตัโนมตัิ	
□	 อา่งอาบน�า้จะเตมิน�า้จนได้ระดบัท่ีก�าหนดเพ่ือให้ระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วนท�างานโดยอตัโนมตัิ
□	 ปัม้น�า้จะท�างานตอ่เน่ืองอตัโนมตัเิป็นเวลา	2	นาที
□	 อา่งอาบน�า้จะระบายน�า้โดยอตัโนมตัแิละสิน้สดุการท�างานระบบท�าความสะอาดทอ่น�า้วน

จ.	 ทดสอบฟังก์ชั่นน�้ำล้น
□	 กดปุ่ มเปิด-ปิดสะดืออา่ง	“	 	”	หรือ	“   ”	เพ่ือปิดสะดืออา่ง
□	 เตมิน�า้ลงในอา่งอาบน�า้จนกระทัง่สะดืออา่งเปิดโดยอตัโนมตัแิละมีเสยีงสญัญานเตือนดงัขึน้	ไฟแสดงเป็นสแีดงและสเีขียวสลบักนั
□	 ปิดก๊อกน�า้	 ระดบัน�า้จะลดลงจนถงึระดบัน�า้ล้นท่ีตัง้คา่ไว้	 สะดืออา่งจะปิดโดยอตัโนมตัแิละเสียงสญัญาณเตือนจะหยดุลง	จากนัน้ 
	 ไฟสถานะแสดงเป็นสีแดง

ข้อสงัเกต	 หากลงใช้งานในอา่งอาบน�า้ในขณะท่ีน�า้ในอา่งถงึระดบัน�า้ล้น		ระดบัน�า้จะเพ่ิมสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว	ซึง่อาจท�าให้ฟังก์ชัน่ระบายน�า้ 
อตัโนมตัทิ�างาน	 ฟังก์ชัน่ระบายน�า้อตัโนมตัจิะระบายน�า้ออกจ�านวนมาก	ดงันัน้	 ไมแ่นะน�าให้ลงใช้งานอา่งอาบน�า้เม่ือน�า้ในอา่งอยูใ่นระดบั
น�า้ล้น

ฉ.	ฟังก์ชั่นระบำยน�้ำอัตโนมัติ
□	 ฟังก์ชัน่ระบายน�า้จะท�างานโดยอตัโนมตัิ	หากเซน็เซอร์ของฟังก์ชัน่น�า้ล้นไมท่�างาน	เพ่ือไมใ่ห้น�า้ล้นไปยงับริเวณห้องน�า้ของคณุ

ช.	หยุดใช้งำนระบบอ่ำงอำบน�้ำ
□	 กดปุ่ ม	“	 	”	หรือ	“  	” เพ่ือปิดระบบอา่งอาบน�า้
□	 ออกจากอา่งอาบน�า้อยา่งระมดัระวงั

□	 กดปุ่ มเปิด-ปิดสะดืออา่ง	“	 	”	หรือ	“   ”	หน้าจอแสดงผลแสดงภาพสถานะการระบายน�า้

ซ.	 จอแสดงสถำนะ

ง.	 ฟังก์ชั่นป้องกันสะดืออ่ำงกรณีไม่มีกระแสไฟฟ้ำ
□	 กดปุ่ มเปิด-ปิดสะดืออา่ง	“	 	”	หรือ	“   ”	เพ่ือปิดสะดืออา่ง
□	 ตดัไฟฟ้าท่ีเช่ือมตอ่กบัผลติภณัฑ์
□	 สงัเกตวา่สะดืออา่งจะเปิดโดยอตัโนมตัิ
□	 เช่ือมตอ่ไฟฟ้าอีกครัง้	สะดืออา่งจะอยูใ่นสถานะเปิดการระบายน�า้

ข้อสงัเกต	 กรุณาอยา่ใช้อา่งอาบน�า้ในขณะท่ีไมมี่ไฟฟ้า	ในกรณีนีส้ะดืออา่งจะเปิดโดยอตัโนมตัแิละจะไมส่ามารถเตมิน�า้ในอา่งอาบน�า้ได้

 

 

 


สวิตซ์ เปิด ปั�ม
ปรับระดบัความแรงการนวด

สะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

ทําความสะอาดทอ่นํ �าวน
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กำรติดตั้งให้สมบูรณ์

□	 ฉาบปนูซีเมนต์บนอิฐท่ีก่อไว้	ทาซลิโิคนตรงรอยตอ่ระหวา่งขอบอา่งอาบน�า้และอิฐ

□	 จากนัน้จงึปกูระเบือ้ง	แล้วทาซลิโิคนตรงรอยตอ่ระหวา่งขอบอา่งอาบน�า้

กำรติดตั้งและกำรถอดหน้ำกำกอ่ำงอำบน�้ำ
หากต้องการถอดหน้ากากอา่งอาบน�า้ให้ท�าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
□	 ถอดฝาครอบสกรูออก	และคลายสกรูให้หลวม
□	 ดนัหน้ากากสว่นบนเข้าหาอา่งอาบน�า้	จากนัน้ดงึหน้ากากอา่งอาบน�า้ลงเพ่ือถอดหน้ากากออก
□	 เม่ือต้องการตดิตัง้หน้ากากอา่งอาบน�า้	ให้สอดขอบหน้ากากเข้ากบัขอบบนอา่งอาบน�า้	แล้วขนัสกรูให้แนน่

กำรดูแลรักษำและท�ำควำมสะอำด

กำรท�ำควำมสะอำดอ่ำงอำบน�้ำอะครีลิค

□ 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

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

กำรท�ำควำมสะอำดแผงสวิตซ์ควบคุม
ใช้ผ้าน่มุเช็ดท�าความสะอาดแผงสวิตซ์ควบคมุทกุครัง้หลงัการใช้งาน	 หากมีคราบสกปรกฝังแนน่บนพืน้ผิวให้ท�าความสะอาดด้วยสบูท่ี่มี 
ฤทธ์ิออ่นๆ	และน�า้อุน่

ทาซิลิโคน

ซีเมนต์

อิฐ

อา่งอาบนํ �า
อา่งอาบนํ �า

ผนงั
ปูกระเบื้อง
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ข้อแนะน�ำกำรแก้ไขปัญหำเบือ้งต้น
ปัญหำที่พบ สำเหตุ วิธีกำรแก้ไข

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

ข.	 สายไฟท่ีแผงควบคมุหลวมหรือช�ารุด ข.	 ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายไฟ	เปลี่ยนแผงสวิตซ์ 
	 ควบคมุหากจ�าเป็น

ค.	 แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ค.	 เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

ง.	 ป๊ัมไมท่�างาน ง.	 เปลี่ยนป๊ัม

2.	 ป๊ัมหยดุท�างานเองโดย 
	 อตัโนมตัหิลงัจากเปิด 
	 ท�างานไมเ่กิน	20	นาที

ก.	 อปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวแบบ	ELCB 
	 ตดักระแสไฟ

ก.	 ตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวแบบ 
	 ELCB

3.	 ป๊ัมไมห่ยดุท�างานเองโดย 
	 อตัโนมตัหิลงัจากเปิด 
	 ท�างานเกิน	20	นาที

ก.	 ชดุควบคมุขดัข้อง ก.	 เปลีย่นชดุควบคมุ

4.	 ป๊ัมไมห่ยดุท�างานเม่ือ 
	 กดปุ่ มเปิด-ปิดบนแผง 
	 สวิตซ์ควบคมุ

ก.	 สายไฟท่ีแผงควบคมุหลวมหรือช�ารุด ข.	 ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายไฟ	เปลี่ยนแผงสวิตซ์ 
	 ควบคมุหากจ�าเป็น

ข.	 แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ข.	 เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

5.	 ป๊ัมท�างานแตไ่มส่ามารถ 
	 ปรับระดบัได้

ก.	 สายไฟท่ีแผงควบคมุหลวมหรือช�ารุด ข.	 ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายไฟ	เปลี่ยนแผงสวิตซ์ 
	 ควบคมุหากจ�าเป็น

ข.	 แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ข.	 เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

ค.	ชดุควบคมุไมท่�างาน ค.	 เปลี่ยนชดุควบคมุ

ง.	 วาล์วอิเลก็ทรอนิกส์ไมท่�างาน ง.	 เปลี่ยนวาล์วอิเลก็ทรอนิกส์

6.	 ระบบท�าความสะอาด 
	 ทอ่น�า้วนไมท่�างาน

ก.	 สายไฟท่ีแผงควบคมุหลวมหรือช�ารุด ข.	 ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายไฟ	เปลี่ยนแผงสวิตซ์ 
	 ควบคมุหากจ�าเป็น

ข.	 แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ข.	 เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

ค.	 ป๊ัมไมท่�างาน ค.	 เปลี่ยนป๊ัม

ง.	 ชดุควบคมุไมท่�างาน ง.	 เปลี่ยนชดุควบคมุ

7.	 ไมส่ามารถใช้งาน 
	 สะดืออา่งอิเลก็ทรอนิกส์

ก.	 แผงสวิตซ์ควบคมุขดัข้อง ก.	 เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

ข.	 ชดุควบคมุขดัข้อง ข.	 เปลีย่นชดุควบคมุ

ค.	สะดืออา่งระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไมท่�างาน ค.	 เปลี่ยนแมคคานิซมึสะดืออา่งระบบอิเลก็ทรอนิกส์

8.	 ฟังก์ชัน่น�า้ล้นไมท่�างาน ก.	 เซน็เซอร์วดัระดบัน�า้ท�างานขดัข้อง ก.	 เปลี่ยนเซน็เซอร์วดัระดบัน�า้

ข.	 สะดืออา่งระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไมท่�างาน ข.	 เปลี่ยนแมคคานิซมึสะดืออา่งระบบอิเลก็ทรอนิกส์

9.	 ไมส่ามารถควบคมุ 
	 ระดบัน�า้	เม่ือเตมิน�า้ลงใน 
	 อา่งอาบน�า้

ก.	 ฟังก์ชัน่ควบคมุระดบัน�า้ท�างาน ก.	 ลดระดบัน�า้ในอา่งอาบน�า้

ข.	 ระดบัน�า้เกินกวา่ระดบัน�า้ล้นท่ีตัง้คา่ไว้ ข.	 ลดระดบัน�า้ในอา่งอาบน�า้

ค.	 ระดบัคา่น�า้ล้นไมถ่กูต้อง ค.	ตดิตอ่ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์โคห์เลอร์	เพ่ือตัง้คา่ 
	 ระดบัน�า้ล้นใหม่

10.	หน้าจอไมแ่สดงระดบั 
	 อณุหภมิูน�า้

ก.	 แผงสวิตซ์ควบคมุขดัข้อง ก.	 เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

ข.	 ชดุควบคมุขดัข้อง ข.	 เปลีย่นชดุควบคมุ

11.	หน้าจอแสดงระดบั 
	 อณุหภมิูน�า้ผิดปกติ

ก.	 เซน็เซอร์วดัระดบัอณุหภมิูของแมคคานิซมึ 
	 สะดืออา่งระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไมท่�างาน

ก.	 เปลี่ยนแมคคานิซมึสะดืออา่งระบบอิเลก็ทรอนิกส์

12.	ไมส่ามารถระบายน�า้ 
	 ออกจากอา่งล้างหน้าได้

ก.	 ทอ่สะดือออา่งอยูส่งูกวา่ระดบัใต้อา่งอาบน�า้ ก.	 จดัต�าแหนง่ทอ่สะดืออา่งให้อยใูกล้กบัพืน้	เพ่ือให้ 
	 อยูต่�่ากวา่ใต้อา่งอาบน�า้
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222

E-mail: callcenterthailand@kohler.com
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