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Thank You for Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare 
combination of proven performance and graceful sophistication that will 
satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler 
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our  
products here at Kohler and we know you will be too.

Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If 
you encounter any installation or performance problems, please don’t hesitate 
to contact us. Our phone numbers and website are listed on back cover.

All information in this manual is based upon the latest product information avail-
able at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve the 
quality of our products. We reserve the right to make changes in product char-
acteristics, packaging or availability at any time without notice.

Thank you for choosing Kohler Company.

Important Information

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for 
the consumer. They contain important information.
In addition to installation procedures, this manual contains important care and 
cleaning. Please retain for future reference.
NOTE: The toilet pictured in the installation steps may differ from the model 
being installed.
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Before You Begin

¨ Observe all local plumbing and building codes.
¨ Prior to installation, unpack the new product and inspect it for damage. 

Return the product to its protective carton until you are ready to install it.
¨ Use the template supplied with the product.
¨ Failure to follow these precautions may result in a poor installation.
¨ If the existing toilet does not have a supply shut-off valve below the tank, 

install one before installing the new toilet.
¨ Do not use white cement or high lime content cements to install this toilet. 

The expansion of cement due to a rise in temperature may make the toilet 
crack or cause damage. Kohler is not responsible for any damage caused 
by installation with the use of cement.

¨ Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances established by 
Standards ASME A112.19.2/CSA B45.1, TIS 792

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with 
care. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly.

CAUTION: Risk of property or product damage. Turn on the water 
and allow water to flow through the supply pipe to flush the system of 
any debris before connecting fill valve.

CAUTION: Risk of hazardous gases. If the new toilet is not installed 
immediately, temporarily place a rag in the closet flange.
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ข้้อสำำาคัญั

ข้้อสำำาคัญัถึงึผู้้้ติดิติั �ง!  คั้�มืือน้ี้ �ม้ืข้้อมืล้สำำาคัญั โปรดมือบเอกสำารให้้กบัเจ้้าข้องสำขุ้ภณัฑ์์

  คั้�มืือน้ี้ �ประกอบด้วยข้ั �นี้ติอนี้การติิดติั �ง,  การดแ้ลรักษาและการทำาคัวามืสำะอาดสำขุ้ภณัฑ์์ 
โปรดเก็บคั้�มืือน้ี้ �เพืื่�อเป็นี้เอกสำารอ้างอิงในี้อนี้าคัติ

ข้้อสำงัเกติ  ร้ปภาพื่ข้องสำขุ้ภณัฑ์์ท้�แสำดงอย้�ในี้ข้ั �นี้ติอนี้การติิดติั �งสำขุ้ภณัฑ์์อาจ้จ้ะแติกติ�างไป
จ้ากรุ�นี้สำขุ้ภณัฑ์์ท้�ท�านี้กำาลงัติดิติั �ง

ข้อข้อบพื่ระคัณุท้�เลือกใช้้สำขุ้ภณัฑ์์โคัห์้เลอร์

  ข้อข้อบพื่ระคัณุท้�ท�านี้ได้เลอืกใช้้ผู้ลติิภณัฑ์์โคัห์้เลอร์  ผู้ลติิภณัฑ์์ข้องโคัห์้เลอร์ถึก้สำร้างสำรรค์ั 
อย�างปราณ้ติโดยผู้้้ เช้้�ยวช้าญท้�ม้ืประสำบการณ์  จ้งึเปร้ยบประดจุ้ดั�งประติมิืากรรมืชิ้ �นี้เอกท้�ม้ื 
คัวามืโดดเด�นี้ทั �งในี้ด้านี้ประโยช้น์ี้ใช้้สำอย  ผู้สำมืผู้สำานี้ไปกบัคัวามืห้ร้ห้รางดงามืในี้ด้ไซน์ี้ท้�ภมิ้ืฐานี้
ข้องผู้ลติิภณัฑ์์  ก�อให้้เกิดคัวามืสำนุี้ทร้ยภาพื่ทางอารมืณ์ท้�คัวรคั�าแก�การเป็นี้เจ้้าข้องติราบนี้านี้ 
เท�านี้านี้  ท�านี้จ้ะภมิ้ืใจ้ในี้ผู้ลติิภณัฑ์์ท้�ม้ืเอกลกัษณ์เฉพื่าะติวัเห้มืือนี้กบัเราท้�ม้ืคัวามืภมิ้ืใจ้ในี้
ผู้ลติิภณัฑ์์พื่ร้อมืกบัคัณุภาพื่ภายใต้ิชื้�อเสำ้ยงข้องโคัห์้เลอร์

  โปรดสำละเวลาสำกัคัร้�เพืื่�อศึกึษาคั้�มืือก�อนี้การติิดติั �ง ห้ากท�านี้ม้ืปัญห้าเก้�ยวกบัการติดิติั �ง
ห้รือสำขุ้ภณัฑ์์ กรุณาติดิติ�อเราทนัี้ท้ เบอร์โทรศึพัื่ท์และเวป็ไซต์ิข้องเราได้แจ้้งอย้�บนี้ปกห้ลงั

  ข้้อมืล้ในี้คั้�มืือเล�มืน้ี้ �มืาจ้ากข้้อมืล้ผู้ลติิภณัฑ์์ล�าสำดุท้�ม้ือย้�ในี้ช้�วงเวลาการจ้ดัพิื่มืพ์ื่ บริษัทฯ ได้
พื่ฒันี้าผู้ลติิภณัฑ์์ติ�อเนืี้�องอย�างสำมืำ�าเสำมือ ดงันี้ั �นี้บริษัทฯ ข้อสำงวนี้สำทิธิิ์�ในี้การเปล้�ยนี้แปลงข้้อมืล้
ผู้ลติิภณัฑ์์และบรรจ้ภุณัฑ์์ท้�ม้ือย้�โดยมิืต้ิองแจ้้งให้้ทราบล�วงห้น้ี้า

  ข้อข้อบพื่ระคัณุท้�ท�านี้เลือกใช้้สำขุ้ภณัฑ์์โคัห์้เลอร์
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Tools/เคัรื�องมืือ

ก�อนี้การติดิติั �ง

¨  ติรวจ้สำอบระบบสำขุ้าภิบาลและกฎห้มืายคัวบคัมุือาคัาร
¨  ก�อนี้ทำาการติดิติั �ง ติรวจ้สำอบสำขุ้ภณัฑ์์ให้มื�ว�า ช้ำารุดห้รือไมื� นี้ำาสำขุ้ภณัฑ์์กลบัลงกล�อง จ้นี้กระทั�ง
ท�านี้พื่ร้อมืท้�จ้ะทำาการติดิติั �ง

¨  ใช้้กระดาษแมื�แบบท้�มืาพื่ร้อมืกบัสำขุ้ภณัฑ์์
¨  ห้ากไมื�ปฏิิบตัิติิามืข้้อแนี้ะนี้ำา อาจ้ทำาให้้การติดิติั �งไมื�สำมืบร้ณ์
¨  ห้ากสำขุ้ภณัฑ์์ช้ดุเก�ายงัไมื�ติดิติั �งวาล์วเปิด-ปิดนี้ำ �าใต้ิถึงัพื่กันี้ำ �า  ให้้ทำาการติดิติั �งก�อนี้การติดิติั �ง
สำขุ้ภณัฑ์์ช้ดุให้มื�

¨  ห้้ามืใช้้ซ้เมืนี้ต์ิในี้การติดิติั �งโถึสำขุ้ภณัฑ์์  เนืี้�องจ้ากคัวามืร้อนี้จ้ะทำาให้้ซ้เมืนี้ต์ิข้ยายติวัซึ�งอาจ้
ทำาให้้โถึสำขุ้ภณัฑ์์แติกห้รือบิ�นี้เสำ้ยห้ายได้ บริษัทฯ  จ้งึจ้ะไมื�รับผิู้ดช้อบคัวามืเสำ้ยห้ายอนัี้เนืี้�อง
มืาจ้ากการใช้้ซ้เมืนี้ต์ิในี้การติดิติั �ง

¨  ผู้ลติิภณัฑ์์ผู้ลติิภายใต้ิมืาติรฐานี้  ASME  A112.19.2/CSA  B45.1,  มืาติรฐานี้ผู้ลติิภณัฑ์์
อตุิสำาห้กรรมื (มือก. 792)

ข้้อคัวรระวงั  คัวามืเสำ้�ยงซึ�งอาจ้ทำาให้้ได้รับบาดเจ็้บห้รือผู้ลติิภณัฑ์์เสำ้ยห้าย คัวร
เคัลื�อนี้ย้ายสำขุ้ภณัฑ์์ด้วยคัวามืระมืดัระวงั สำขุ้ภณัฑ์์อาจ้แติกห้รือบิ�นี้ได้  
ห้ากเคัลื�อนี้ย้ �ายสำขุ้ภณัฑ์์อย�างไมื�ระมืดัระวงั

ข้้อคัวรระวงั  คัวามืเสำ้�ยงซึ�งอาจ้ทำาให้้เกิดคัวามืเสำ้ยห้ายแก�ทรัพื่ย์สำนิี้ห้รือผู้ลติิภณัฑ์์
ช้ำารุด เปิดนี้ำ �าเพืื่�อทำาคัวามืสำะอาดและข้จ้ดัเศึษติ�างๆ ออกจ้ากท�อนี้ำ �าด้ก�อนี้ประกอบ
กบัวาล์วนี้ำ �าเข้้า

ข้้อคัวรระวงั  คัวามืเสำ้�ยงจ้ากก๊าซซึ�งอาจ้ทำาให้้เกิดอนัี้ติราย ห้ากยงัไมื�ติดิติั �งสำขุ้ภณัฑ์์
ช้ดุให้มื�ทนัี้ท้ คัวรใช้้ผู้้าอดุห้น้ี้าแปลนี้ข้องท�อนี้ำ �าทิ �งไว้ก�อนี้ เพืื่�อปอ้งกนัี้ก๊าซ
ท้�เป็นี้อันี้ติราย
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Installation/ข้้อแนี้ะนี้ำาการติดิติั �ง

1
ติรวจ้สำอบติำาแห้นี้�งท�อนี้ำ �าด้และท�อนี้ำ �าเสำ้ย

ให้้แนี้�ใจ้ว�า วางกระดาษแมื�แบบชิ้ดผู้นี้งั

2

เกล้ยวท�อนี้ำ �าด้

1/2” Supply

Verify inlet and outlet position. Position the template on the floor to
ensure the template against the wall.
Tape in place.

190

200

305

3 Drill 2 floor mounting holes and
3 flange holes. Insert anchors.

เจ้าะร้ 2 ร้ยดึโถึสำขุ้ภณัฑ์์ และร้ยดึ

ช้ดุข้้อติ�อนี้ำ �าทิ �ง จ้ากนี้ั �นี้จ้งึสำวมืพื่กุ

กำาห้นี้ดติำาแห้นี้�งกระดาษแมื�แบบบนี้พืื่ �นี้

จ้ากนี้ั �นี้จ้งึติดิกระดาษกาว

Draw centerline
on the floor.

ลากเส้ำนี้กึ�งกลางบนี้พืื่ �นี้

10

4 Position the brackets as shown on
the template and install the bracket.

วางอปุกรณ์ยดึข้าฐานี้ติามืติำาแห้นี้�ง

ในี้กระดาษแมื�แบบ จ้ากนี้ั �นี้ทำาการติดิติั �ง
อปุกรณ์ยดึข้าฐานี้

mm/มืมื.
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Installation/ข้้อแนี้ะนี้ำาการติดิติั �ง
5
Plastic Trap Outlet
Install the wax ring and trap outlet on the 
floor. Tighten with screws.

Ceramic Trap Outlet
Install the wax ring on the floor.

ท่่อน้ำำ ��ท่้ �งพล�สติก้
สำวมืประเก็นี้ข้้ �ผู้ึ �งและท�อนี้ำ �าทิ �งบนี้พืื่ �นี้ ข้นัี้ยดึให้้
แนี้�นี้ด้วยสำกร้

ท่่อน้ำำ ��ท่้ �งเซร�มิก้
สำวมืประเก็นี้ข้้ �ผู้ึ �งลงท้�ท�อนี้ำ �าทิ �งบนี้พืื่ �นี้

Connector
Wax Ring

For Plastic Trap
Carefully align and lower the bowl.
Apply weight to the bowl rim to let the
outlet insert into connector.

For Ceramic Trap
Carefully align and lower the bowl, insert 
into waste pipe.

สำ�หรับท่่อพล�สติก้
วางสำขุ้ภณัฑ์์อย�างระมืดัระวงั วางนี้ำ �าห้นี้กัท้�ข้อบ
ข้องสำขุ้ภณัฑ์์ และจ้งึสำวมืเข้้ากบัข้้อติ�อนี้ำ �าทิ �ง

สำ�หรับท่่อเซร�มิก้
วางสำขุ้ภณัฑ์์อย�างระมืดัระวงั วางนี้ำ �าห้นี้กัท้�ข้อบ
ข้องสำขุ้ภณัฑ์์ และจ้งึสำวมืเข้้ากบัท�อนี้ำ �าทิ �ง

ข้้ �ผู้ึ �ง
ข้้อติ�อนี้ำ �าทิ �ง

Wax Ring

Waste Pipe
ท่อน้ำทิ�ง

6

Outlet

Plastic trap

ท่อน้ำทิ�ง

ข้อต่อท่อน้ำทิ�ง
Finished floor / พื�น

Waste Pipe

ท่อน้ำทิ�ง



1326101-X2-C 8  Kohler Co.

Installation/ข้้อแนี้ะนี้ำาการติดิติั �ง

9 10Apply silicone around base.

ยาซลิโิคันี้รอบฐานี้สำขุ้ภณัฑ์์

Connect supply and turn on the water.

ประกอบสำายนี้ำ �าด้และเปิดวาล์วนี้ำ �าด้

1/2” Supply

เกล้ยวท�อนี้ำ �าด้

 

Supply hose

สำายนี้ำ �าด้

Turn the tank upside down and place
the gasket to the tank. Install the tank 
onto the bowl.

คัวำ�าถึงัพื่กันี้ำ �าและสำวมืประเก็นี้เข้้ากบัถึงัพื่กั
นี้ำ �า จ้ากนี้ั �นี้ติดิติั �งถึงัพื่กันี้ำ �าบนี้โถึสำขุ้ภณัฑ์์

7

Bolt
โถึสำขุ้ภณัฑ์์

Rubber washer
โถึสำขุ้ภณัฑ์์

Gasket
ประเก็นี้ยาง

Washer
แห้วนี้รอง
Nut
นี้อติ

Gasket
ประเก็นี้ยาง

8 Carefully thread the screws into the
brackets, until toilet is secure.
Alternately tighten left and right sides
to prevent pulling the toilet off center.

ข้นัี้สำกร้เข้้ากบัอปุกรณ์ยดึโถึสำขุ้ภณัฑ์์กระทั�ง
ยดึโถึสำขุ้ภณัฑ์์แนี้�นี้ ข้นัี้สำลบัซ้าย-ข้วาเพืื่�อให้้
สำขุ้ภณัฑ์์อย้�ในี้ติำาแห้นี้�งกึ�งกลาง

Bushing

Screw

Cap

ปลอก

สำกร้

ฝาคัรอบ
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Installation/ข้้อแนี้ะนี้ำาการติดิติั �ง

11 12Attach the tank cover.

ปิดฝาถึงัพื่กันี้ำ �า ประกอบฝารองนี้ั�ง

Install the seat.
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Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your product:
• 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.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after  

cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby  
surfaces.

• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as 

a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Be careful not to leave staining materials in contact with the surface for  

extended periods of time.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water 

from the surface after each use.

WARNING: Risk of property or product damage. Do not use in-tank 
cleaners in your toilet. Products containing chlorine (calcium hypochlorite)
can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage 
and property damage.
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การดแ้ลรักษาและการทำาคัวามืสำะอาด

  เพืื่�อให้้ได้ประสำิทธิิ์ภาพื่สำ้งสำุดในี้การด้แลรักษาและทำาคัวามืสำะอาดสำุข้ภัณฑ์์ข้องท�านี้ 
โปรดปฏิิบตัิติิามืคัำาแนี้ะนี้ำาดงัน้ี้ �

•  อ�านี้ฉลากผู้ลติิภณัฑ์์นี้ำ �ายาทำาคัวามืสำะอาด  เพืื่�อให้้แนี้�ใจ้ว�า  นี้ำ �ายาทำาคัวามืสำะอาดใช้้ได้กบั
สำขุ้ภณัฑ์์ข้องท�านี้

•  ติรวจ้สำอบผู้ลิติภัณฑ์์ทำาคัวามืสำะอาดกับสำุข้ภัณฑ์์ก�อนี้ใช้้งานี้ทุกคัรั �ง  โดยทดสำอบบนี้ 
ผิู้วสำขุ้ภณัฑ์์ท้�ไมื�สำามืารถึสำงัเกติเห้น็ี้ได้ก�อนี้

•  ล้างนี้ำ �าออกทนัี้ท้ห้ลงัจ้ากใช้้ผู้ลติิภณัฑ์์ทำาคัวามืสำะอาด  และเช็้ดผิู้วสำขุ้ภณัฑ์์ให้้แห้้งสำะอาด 
เพืื่�อไมื�ให้้ละอองนี้ำ �าอย้�บนี้ผิู้วสำขุ้ภณัฑ์์

•  ห้้ามืแช้�นี้ำ �ายาทำาคัวามืสำะอาดบนี้ผิู้วสำขุ้ภณัฑ์์ 

•  ใช้้ฟองนี้ำ �าช้บุนี้ำ �าห้มืาดๆ  ห้รือผู้้านีุ้�มืทำาคัวามืสำะอาด  ห้้ามืใช้้วสัำดขุ้ดัผิู้ว  เช้�นี้  แปรงข้ดั  ห้รือ
แผู้�นี้ข้ดั ในี้การทำาคัวามืสำะอาด

•  ระวงั อย�าทิ �งคัราบไว้บนี้ผิู้วสำขุ้ภณัฑ์์เป็นี้เวลานี้านี้

•  เทคันิี้คัการทำาคัวามืสำะอาดท้�ด้คืัอ ล้างนี้ำ �าทำาคัวามืสำะอาดและเช็้ดผิู้วสำขุ้ภณัฑ์์ให้้แห้้งห้ลงัจ้าก 
การใช้้งานี้

คัำาเตืิอนี้ คัวามืเสำ้�ยงซึ�งอาจ้ก�อให้้เกิดคัวามืเสำ้ยห้ายกบัท้�พื่กัอาศึยัและสำขุ้ภณัฑ์์ห้้ามื
ใช้้นี้ำ �ายาทำาคัวามืสำะอาดสำขุ้ภณัฑ์์ภายในี้ถึงัพื่กันี้ำ �า เนืี้�องจ้ากนี้ำ �ายาทำาคัวาสำะอาด
สำขุ้ภณัฑ์์ท้�ม้ืสำ�วนี้ผู้สำมืข้องคัลอไรด์ (แคัลเซ้ยมืไฮโปคัลอไรด์) อาจ้ทำาให้้อปุกรณ์ภายในี้
ถึงัพื่กันี้ำ �าเกิดการรั�วซมึืและช้ำารุดได้
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Troubleshooting Guide

Symptoms Recommended Action

1. Poor flush. A. Adjust the tank water level to match the waterline.
B. Fully open the water supply shut-off valve.
C. Clear obstructions from the trapway, jet, or bowl rim 

holes.
D. Clear obstructions from the waste line.

2. No flush. A. Make sure the push button rods are in place. Adjust 
as needed.

3. The fill valve 
turns on/off by 
itself or it runs, 
allowing water to 
enter the tank.

A. Check the position of flush valve cable, Flush valve 
cable must not overlap the valve float sinks.

B. Check the position of flush valve cable, flush valve  
cable must not obstructive the phase of overflow 
tube.

C. Clean or replace the flush valve seal if it is worn, 
dirty, or misaligned with the valve seat or flush valve 
seat is damaged.

D. Clean the fill valve seal of debris or replace the  
seal assembly.

E. Replace the fill valve if the valve float sinks.
F. Adjust the tank water level if it is too high.

4. Long tank fill 
cycle.

A. Fully open the water supply shut-off valve.
B. Clean the valve inlet, valve head, or supply line. 

Flush the lines.
C. Clean the valve inlet, valve head, or supply line. 

Flush lines.

5. Noisy tank fill 
cycle.

A. Partially close the water supply shut-off valve if the 
water pressure to the toilet is too high. Check the  
toilet performance following any such adjustment.

B. Remove dirt or obstructions from the valve head. 
Flush the lines.
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ข้้อแนี้ะนี้ำาการแก้ไข้ปัญห้าเบื �องต้ินี้

ปัญห้าท้�พื่บ วิธ้ิ์การแก้ไข้

1.  ระบบช้กัโคัรก
ทำางานี้ไมื�
สำมืบร้ณ์

ก. ปรับระดบันี้ำ �าในี้ถึงัพื่กันี้ำ �าให้้เท�าเส้ำนี้ระดบันี้ำ �า
ข้.  เปิดวาล์วนี้ำ �าให้้มืากท้�สำดุ
คั. ติรวจ้ดส้ำิ�งก้ดข้วางในี้คัอห้�านี้ ร้เจ็้ท และร้ใต้ิข้อบโถึสำขุ้ภณัฑ์์
ง.  ติรวจ้ดส้ำิ�งก้ดข้วางท้�ท�อรับนี้ำ �าเสำ้ยและท�อดกักลิ�นี้

2.  ระบบช้กัโคัรก 
ไมื�ทำางานี้

ก. แนี้�ใจ้ว�า ประกอบช้ดุปุ� มืกดเข้้ากบัช้ดุวาล์วทางนี้ำ �าออกแล้ว 

3.  นี้ำ �าไห้ลเข้้า 
ถึงัพื่กันี้ำ �า 
ติลอดเวลา

ก. ติรวจ้สำอบติำาแห้นี้�งข้องสำายคัวบคัมุืวาล์วนี้ำ �า ออกไมื�ให้้กดทบัลก้ลอย
ข้องวาล์วนี้ำ �าเข้้า

ข้. ติรวจ้สำอบติำาแห้นี้�งข้องสำายคัวบคัมุืวาล์วนี้ำ �าออกจ้ะต้ิองไมื�ไปข้้ดข้วาง
การทำางานี้ข้องท�อนี้ำ �าล้นี้

คั. ทำาคัวามืสำะอาดห้รือเปล้�ยนี้ซ้ลยางข้องวาล์วนี้ำ �าออก ห้ากเกิดคัราบ
สำกปรก ซึ�งอาจ้ทำาให้้ซ้ลยางข้องวาล์วนี้ำ �าออกไมื�อย้�ในี้ติำาแห้นี้�งท้� 
เห้มืาะสำมื

ง.  ทำาคัวามืสำะอาดซ้ลยางข้องวาล์วนี้ำ �าเข้้า ห้รือเปล้�ยนี้ซ้ลยางให้มื�
จ้.  เปล้�ยนี้วาล์วนี้ำ �าเข้้าห้ากลก้ลอยไมื�ทำางานี้
ฉ. ปรับระดบันี้ำ �าในี้ถึงัพื่กันี้ำ �าให้้ลดลง ห้ากพื่บว�านี้ำ �าอย้�สำง้เกินี้เส้ำนี้ระดบั
นี้ำ �า

4.  ระยะเวลา 
การเติิมืนี้ำ �า 
ในี้ถึงัพื่กันี้ำ �า 
นี้านี้เกินี้ไป

ก. เปิดวาล์วนี้ำ �าให้้มืากท้�สำดุ
ข้. ติรวจ้สำอบสำายนี้ำ �าด้ ปรับสำายนี้ำ �าด้ห้ากสำายนี้ำ �าด้ข้ดห้รือบดิติวั
คั. ทำาคัวามืสำะอาดวาล์วนี้ำ �าเข้้า, ฝาคัรอบวาล์ว ห้รือทางนี้ำ �าด้ จ้ากนี้ั �นี้ 
กดช้กัโคัรกเพืื่�อทำาคัวามืสำะอาดทางนี้ำา้

5.  เกิดเสำ้ยงดงั 
ข้ณะเติิมืนี้ำ �า 
ในี้ถึงัพื่กันี้ำ �า

ก. ห้ากม้ืแรงดนัี้นี้ำ �ามืากเกินี้ไป ปรับวาล์วเปิด-ปิดนี้ำ �าให้้ลดลง จ้ากนี้ั �นี้  
จ้งึติรวจ้สำอบประสำทิธิิ์ภาพื่การทำางานี้ข้องสำขุ้ภณัฑ์์อ้กคัรั �ง

ข้. นี้ำาสำิ�งสำกปรกห้รือสำิ�งแปลกปลอมืออกจ้ากวาล์วนี้ำ �าเข้้า
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