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ดีทีวี โหมดขอแนะนําการติดต้ังและการดูแลรักษา
22328T-7    ชุดวาล์วดจิทิลัพร้อมก๊อกลงอ่างอาบนํา้และฝักบวัสายอ่อน

1 เมกะปาสคาล (10 บาร์)

500 กิโลปาสคาล (5 บาร์) 

50 กิโลปาสคาล (0.5 บาร์)
สูงสุด 34.5 กิโลปาสคาล (0.34 บาร์)

6 ลิตร / นาที

45°C
41°C - 48°C

ควบคุมอุณหภูมิได้ 30°C/15°C (IOT version)

55°C - 65°C

1°C - 20°C
± 1°C ตามเง่ือนไขที่แนะนำ

1°C - 40°C

95% ไม่กล่ันตัว

100-240 โวลต์, 2 แอมป์, 50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์

แรงดันสูงสุด

แรงดันคงท่ีสูงสุด

แรงดันคงท่ีต่ำสุด

ความแตกต่างของแรงดันท่ีจ่าย
อัตราการไหลต่ำสุด

อุณหภูมิสูงสุด (ท่ีตั้งไว้จากโรงงาน)

อุณหภูมิสูงสุด (ช่วงการต้ังค่า)

อุณหภูมิต่ำสุด

ความคงท่ีของอุณหภูมิ

ช่วงอุณหภูมิน้ำร้อน

ช่วงอุณหภูมิน้ำเย็น

อุณหภูมิโดยรอบ

ความชื้นสัมพันธ์สูงสุด

แรงดันไฟฟ้า

แรงดัน

อุณหภูมิ

ระบบไฟฟ้า

ก่อนเร่ิมการตดิตัง้

มาตรฐานผลติภณัฑ์

ข้อมูลจาํเพาะ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่ง
หน้า

คูมื่อนีมี้ข้อมลูสาํคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:
1. ความเส่ียงซึ่งอาจทาํให้เกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตดิตัง้สายดนิให้เหมาะสมโดยใช้อปุกรณ์ปอ้งกนักระแสไฟฟา้ลดัวงจร GFCI หรือ RCD
2. ความเส่ียงซึ่งอาจทาํให้เกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ในการเดนิสายไฟทัง้หมด โดยชา่งไฟผู้ ชํานาญการ
3. ความเส่ียงซึ่งอาจทาํให้เกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตดัไฟฟา้ก่อนการซอ่มบํารุง
4. ความเส่ียงต่อการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ โปรดอา่นคําแนะนําทัง้หมดอยา่งละเอียดและพิจารณาสว่นประกอบท่ีจําเป็นทัง้หมดพร้อมกบัตําแหนง่การตดิ
ตัง้ก่อนเร่ิมการตดิตัง้
5. อยา่ใช้ความร้อนมากเกินไปใกล้กบัวาล์วหรือใช้ฟลกัซ์หรือกรดโดยตรงบนวาล์ว วาล์วนีป้ระกอบด้วยชิน้สว่นพลาสตกิและยางซึง่จะละลายถ้าความร้อนถกูนําไปใช้โดยตรง
6. ห้ามใช้สารหลอ่ลืน่ท่ีมีสว่นผสมของปิโตรเลยีมกบัสว่นประกอบของวาล์ว การทําเชน่นัน้จะทําให้สว่นประกอบของวาล์วเสยีหาย
7. อยา่ใช้สารประกอบท่ีมีสว่นผสมของนํา้มนั เชน่ ผงสาํหรับอดุรูของชา่งประปาในการเช่ือมตอ่แบบเกลยีว
8. ตรวจสอบระบบประปา, ไฟฟา้และอาคารทัง้หมด
9. ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ทัง้ทอ่จา่ยนํา้ร้อนและนํา้เยน็ถกูล้างทัง้หมดแล้วก่อนท่ีจะเช่ือมตอ่กบัวาล์วผสมดจิิทลั
10. ควรตดิตัง้วาล์วก่อนตดิตัง้สว่นตา่งๆ  เม่ือตดิตัง้เต้ารับไฟฟ้าโปรดตดิตัง้สวติช์เปิด / ปิดในตาํแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายระหว่างการเช่ือมต่อและการ
แก้ไขปัญหา
11. อย่าเสียบหรือถอดปล๊ักสายไฟของวาล์ว เม่ือวาล์วเปิดเคร่ืองซึ่งอาจทาํให้ผลติภณัฑ์เสียหายได้
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22328T-7    ชุดวาล์วดจิทิลัพร้อมก๊อกลงอ่างอาบนํา้แและฝักบวัสายอ่อน

ดีทีวี โหมดอุปกรณประกอบและอะไหล

หมายเหตุ: ระบ ุSP เพ่ิมในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2700 9299 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

**ระบรุหสัวสัดเุคลอืบผิว/สใีนการสั่งซ้ือผลติภณัฑ์

1167858(X4)
1167859(X4)
1167857(X4)

1167860(X4)

1388379

1145561 1355196

1145552

898324**

834428

1030624
1240266

77420

3023749**

1043069

75100**

1355194

1289681

1091126

870992
870858

3027000**

3016159

22352

3028156

3027230

831587

835696 3026813 3026861

833226

835696

22352

1110332

1131955
77539

864718

1354506

1371430**

1354505**

1354504**

1297467**
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ระยะการตดิตัง้

เคร่ืองมือและวัสดุ

ประแจ

ประแจท่อ ค้อน เทปพันเกลียวเล่ือยตัดไม้เล่ือยและเคร่ืองตัดท่อ

สว่านไฟฟ้า ดินสอ ไขควงระดับน้ำ

ทางน้ำเข้า (เย็น)
ทางน้ำออก 1

ทางน้ำออก 2 ทางน้ำเข้า (ร้อน)

เพ่ิมเติม:
ข้อต่อท่อ
ไม้และวัสดุกรอบ
ท่อ PEX, ท่อทองแดง, PVC, PPR
(2) อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก
    ของน้ำ (แนะนำ)
(2) วาล์วเปิด-ปิด น้ำ

191

10°

19
9

25.3
Ø35

Ø3.5

41

42
M

ax

25.311
6.

5

Ø22-Ø38

Ø60

Ø27

G
1/2"

42
M

ax

42
M

ax

Ø28

26
5.

5

Ø64

Ø34

25
.5

Ø30-Ø40

G1/2"

Ø64

1000

× ○○ ○ ○ ○

× ○○ ○ ○ ○

×

×

○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○

(Pb) (Hg) (Cd)
（Cr(VI)） （PBB） （PBDE）

○：

×：
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ข้อสังเกต : อายุการใช้งานเพ่ือสิ่งแวดล้อม คือ 10 ปี ท้ังน้ีบริษัทโคห์เลอร์ จะกำหนดอายุการใช้งานเพ่ือสิ่งแวดล้อม ของผลิต
ภัณฑ์โดยข้ึนอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ อายุการใช้งานเพ่ือสิ่งแวดล้อมจะเกิดประสิทธิผลต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานตรง
ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุไว้

ข้อสังเกต : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จัดทำข้ึนโดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ผลิต และตรวจสอบโดย บริษัทโคห์เลอร์ ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบ
ขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและ สารที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้ในปริมาณน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ภาย
ใต้เทคโนโลยีในปัจจุบัน และโคห์เลอร์ยังมุ่งมั่นท่ีจะลดปริมาณของการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ี

หมายถึง สารประกอบดังกล่าวในชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์มีปริมาณไม่เกินขีดจำกัดท่ีอนุญาตของมาตรฐาน GB/T 26572.
หมายถึง สารประกอบที่เป็นเน้ือเดียวกับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์มีปริมาณไม่เกินขีดจำกัดท่ีอนุญาตของมาตรฐาน GB/T 26572

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์

วาล์ว

ชุดอินเตอร์เฟซ

ชุดการเช่ือมต่อ

ชุดก๊อกน้ำ

ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม เฮกซะวาเลนด์
โครเมียม

โพลิโบรมิเนต
ไบฟินิล

โพลิโบรมิเนต
ไดฟินิล อิเทอร์

สารประกอบที่เป็นอันตราย

สารอันตรายในผลิตภัณฑ์



□  กำหนดตำแหน่งเจาะรูยึดตามท่ีต้องการ เจาะรูยึด 3 รูบนผิวท่ีจะติด
ตั้งตามขนาดระยะการติดต้ังและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพุก(2)

□  สวมพุกเข้ากับรูท่ีเจาะ, ติดต้ังวาล์วผสมดิจิทัลในตำแหน่งและยึด
ด้วยสกรู(1)  หมายเหตุ: ติดต้ังตัวเย้ืองศูนย์(3) ถ้าจำเป็น

□  สวมนอต A, แหวนและนอต B เข้ากับทางเข้า/ออกของน้ำ ขันนอต
A และ นอต B ให้แน่นด้วยประแจ
หมายเหตุ: ชุดตัวเช่ือมต่อต้องดันเข้าสุดตัววาล์วและขันให้แน่น
□  เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นเข้ากับวาล์วผสมดิจิทัล
□  เดินท่อจากทางออกของวาล์วไปตามตำแหน่งติดตั้งฝักบัวสายอ่อน
และก๊อกลงอ่างอาบน้ำ
□  เดินสายเคเบิลจากวาล์วไปตำแหน่งติดตั้งอินเตอร์เฟซ

1

2

3
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การติดต้ัง

แนวนอนแนวต้ัง

ชุดตัวเช่ือมต่อ

เต้าเสียบปลั๊กไฟ

ทางน้ำเข้า(เย็น)
ทางน้ำเข้า(ร้อน)

ทางน้ำออก
(ฝักบัวสายอ่อน)

ทางน้ำออก
(ก๊อกลงอ่าง
อาบน้ำ)

นอต A

นอต B
แหวน

ติดตั้งวาล์ว

การจัดเตรียม

ขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตุ: วาล์วผสมดิจิทัล อาจติดตั้งในพ้ืนท่ีห้องใต้หลังคา หรือ
ในพ้ืนท่ีสะดวกในห้องที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา การไม่ทำเช่นน้ันอาจส่ง
ผลให้ไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษาใดๆได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท้ังท่อจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นถูกล้าง
ให้สะอาดก่อนเชื่อมต่อวาล์วผสมดิจิทัล

ควรติดต้ังเต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้าก่อนทำการติดตั้งวาล์ว โปรดปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและแหล่งจ่ายน้ำก่อนการติดตั้ง ให้วาล์วและเต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้า
แห้งอยู่เสมอ หย่อนสายเคเบิลให้พอเหมาะ
อินเตอร์เฟซก๊อกลงอ่างอาบน้ำและฝักบัวสายอ่อนควรติดตั้งด้านในตู้
อาบน้ำ กำหนดส่วนประกอบท่ีจำเป็นท้ังหมดพร้อมกับตำแหน่งการติด
ตั้งก่อนเร่ิมการติดต้ัง 
หมายเหตุ: วาล์วไม่สามารถเช่ือมต่อกับสองอินเตอร์เฟซในเวลาเดียวกัน
เมื่อกำหนดแนวท่อแล้ว โปรดจำไว้ว่าแต่ละทางน้ำออกของวาล์วต้องสอด
คล้องกับอุปกรณ์การอาบน้ำท่ีเหมาะสมสำหรับตามแผงผังการติดตั้งหรือ
กำหนดเอง โปรดเตรียมขนาดของท่อสายเคเบิลก่อนกำหนดเส้นทางเดิน
สายเคเบิล

หมายเหตุ: สายท่ีจ่ายน้ำให้กับหัวฝักบัวสายอ่อนต้องเป็นทางน้ำออก 1
และก๊อกลงอ่างอาบน้ำเป็นทางน้ำออก 2.  พอร์ต A สำหรับการเช่ือม
ต่อตัวตรวจสอบ (ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้, 23777T), พอร์ต B สำหรับการ
เชื่อมต่อเคเบิล  

ทิศทางการติดตั้งวาล์ว
ห้ามติดต้ังวาล์วโดยให้ทางน้ำเข้าอยู่ด้านบน ห้ามติดตั้งวาล์วโดยให้ทาง
น้ำเข้าหรือช่องเสียบสายเคเบิลชี้ขึ้น ตัวเลือกการติดตั้งในแนวต้ังและแนว
นอนแสดงดังภาพ

Min R40

Min Ø25

ชุดแปลงไฟ

เต้าเสียบปลั๊กไฟ

สายไฟ
1 เมตร

ทางน้ำออก 1
(ฝักบัวสายอ่อน)

ทางน้ำออก 2
(ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ)

ทางน้ำเข้า
(ร้อน)

ทางน้ำเข้า
(เย็น)

พอร์ต A
พอร์ต B

เคเบิลร่วม
เคเบิล 10 เมตร

ปล่อยสาย
เป็นวง

ปุ่มปรับ
เปลี่ยนโหมด

ดองเกิล

ท่อเคเบิล

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น(ต่อ)

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
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สำหรับทุกพ้ืนผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจจะมี
ส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับพ้ืนผิวผลิต-
ภัณฑ์ได้จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การแก้ปัญหา
9. น้ำร่ัวซึมที่วาล์ว
ข้อควรระวัง:ความเส่ียง
ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์
ชำรุดและได้รับบาดเจ็บ
ปิดการจ่ายไฟฟ้าและ
การจ่ายน้ำ

10. น้ำร้อนอย่างเดียว,
วาล์วหยุดทำงาน

11. ไฟบนอินเตอร์เฟซ
ไม่ติด

12. ปุ่มอินเตอร์เฟซ
กระพริบ (2 ครั้ง/วินาที)

13. ปุ่มแสดงอุณหภูมิ
และอินเตอร์เฟซกระพริบ
(2 คร้ัง/วินาที)

ก. อุณหภูมิเกินกำหนด ก. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์

14. ปุ่มอินเตอร์เฟซท้ัง
หมดกระพริบ(2 ครั้ง/
วินาที) และปุ่มแสดง
อุณหภูมิและปุ่มอินเตอร์
เฟซกระพริบ(2 ครั้ง/
วินาที)

ก. ปิดจ่ายไฟเมนให้กับผลิตภัณฑ์และเปิดใหม่หลัง
จาก 10 วินาที  ถ้าไม่เป็นผลให้ติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง โคห์เลอร์

ก. ปุ่มอินเตอร์เฟซติด

ข. วาล์วเช่ือมต่อเป็นระยะ
ค. วาล์วดิจิทัลเกิดข้อผิดพลาด

ง. เช่ือมต่ออินเตอร์เฟซผิด

ก. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์
ข. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ค. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์
ง. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์

ก. ไม่ได้ต่อวาล์ว
ข. ไม่ได้จ่ายไฟให้กับวาล์ว
ค. สว่นอินเตอร์เฟซผู้ใช้ผิดพลาด

ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ข. ตรวจสอบจ่ายไฟให้กับวาล์ว
ค. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์

ก. สายน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับด้าน ก. สลับการเช่ือมต่อแหล่งจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น ตรวจ
สอบว่ามีการเช่ือมต่อแหล่งจ่ายน้ำร้อนเข้ากับทางเข้าท่ี
มีเคร่ืองหมาย "H" และแหล่งจ่ายน้ำเย็นเข้ากับทางเข้า
ที่มีเคร่ืองหมาย "C"

ก. การเช่ือมต่อไม่ปลอดภัย
ข. ซีลชำรุดหรือเสียหาย
ค. รั่วซึมจากภายใน

ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด ซ่อมแซมหากจำเป็น
ข. เปลี่ยนซีลใหม่
ค. อุปกรณ์ต้องปรับเปลี่ยน ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง โคห์เลอร์



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (ต่อ)

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การแก้ปัญหา
4. อุณหภูมิการผสมของ
น้ำสูงสุดร้อนหรือเย็น
เกินไป

5. น้ำไหลอย่างต่อเน่ือง

6. เฉพาะน้ำเย็น ไหล
ออกท่ีทางน้ำออก

7. ความผันผวนหรือ
อัตราการไหลของน้ำลด
ลงเมื่อการทำงานของ
วาล์วถูกต้อง

8. ความผันผวนของ
การทำอุณหภูมิ

ก. อุณหภูมิของน้ำท่ีจ่ายให้ไม่คงท่ี

ข.ความแตกต่างของแรงดันมากกว่า 5 psi(34.5 kPa)
ระหว่างสายจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น
ค. หากดำเนินการแก้ไขขั้นต้นแล้วไม่เป็นผล วาล์วต้อง
ได้รับการตรวจซ่อม

ก. ตรวจสอบความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำขาเข้า
เพียงพอหรือไม่ อ้างอิง "ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์"
ข. ติดตั้งตัวควบคุมแรงดันท่ี 5 psi(34.5 kPa)

ค. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์

ก. ทางเข้าของวาล์วอาจอุดตัน

ข. พ้ืนผิวหน้าอุปกรณ์อาจอุดตัน
ค. แรงดันน้ำออกต่ำ

ง. แรงดันท่ีจ่ายไม่คงท่ี

จ. อุณหภูมิของน้ำท่ีจ่ายเข้าไม่อยู่ในช่วงแนะนำ

ก. ตรวจสอบทางเข้าของวาล์วอุดตันหรือไม่ ทำความ
สะอาดตะแกรงกรองด้านทางเข้าน้ำ อ้างอิงขั้นตอน
"การทำความสะอาดและบำรุงรักษา"
ข. ทำความสะอาดผิวหน้าและตัวกรองของอุปกรณ์
ค. ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่า
ที่ต้องการ อ้างอิง "ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์"
ง. ตรวจสอบว่าแรงดันขาเข้าคงท่ีหรือไม่ อ้างอิง "ข้อ
มูลจำเพาะผลิตภัณฑ์"
จ. ตรวจสอบว่า อุณหภูมิของน้ำท่ีไหลเข้าน้ันอยู่ในช่วง
ที่แนะนำหรือไม่

ก. น้ำร้อนไม่ได้เปิดอยู่ หรือไม่ได้ต่อเข้ากับทางเข้า
วาล์ว
ข. ท่อน้ำร้อนอุดต้น

ค. น้ำร้อนถูกใช้หมด
ง. หากดำเนินการแก้ไขขั้นต้นแล้วไม่เป็นผล วาล์วต้อง
ได้รับการตรวจซ่อม

ก. ตรวจสอบว่า มีการจ่ายน้ำร้อนและเช่ือมต่อเข้ากับ
วาล์วหรือไม่
ข. ตรวจสอบตะแกรงกรองอุดตันหรือไม่ ทำความ
สะอาดหรือเปลี่ยนตะแกรงกรอง
ค. ให้เวลาสำหรับน้ำร้อนถึงอุณหภูมิ
ง. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์

ก. ไม่ได้ปิดสวิตซ์ระบบ

ข. อัตราการไหลของน้ำมากกว่า 10 gpm 
(45.5 ลิตร/นาที) จากหน่ึงทางน้ำออก

ก. ปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้าและน้ำ และติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการผู้ได้รับแต่งต้ังจากทาง โคห์เลอร์
ข. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งตัวจำกัดการไหลของ
น้ำท้ังสองช่องทางน้ำออก

ก. ปรับค่าอุณหภูมิสูงสุดให้ถูกต้อง

ข. หากดำเนินการตามท่ีแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้
ไขอาการได้ อินเตอร์เฟซหรือวาล์วต้องได้รับการตรวจ
ซ่อมแซม

ก. อ้างอิงถึง "การต้ังค่าอุณหภูมิสูงสุด"

ข. ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการผู้ได้รับแต่งตั้งจากทาง 
โคห์เลอร์
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□  สวมแหวนรองยาง(9) เข้าท่ีร่องด้านใต้ของฐานฝาครอบ(8) สวมสลัก

เกลียว(10) ลงในรูยึด  ขันฐานฝาครอบพร้อมแหวนรองเข้ากับสลักเกลียว
□  จากด้านล่าง, สวมแหวนรอง(11), แหวนโลหะ(12) และแหวนสลัก
เกลียว(13) เข้ากับสลักเกลียว จากน้ันขันสกรูของแหวนสลักเกลียว(14) 

ยึดสลักเกลียวให้แน่น

□  เล่ือนสายอ่อน(7, ยาว 2 เมตร) ผ่านฐานฝาครอบ(8) และต่อเข้ากับ

สายอ่อน(15, ยาว 0.6 เมตร) เชื่อมต่อด้านปลายอีกด้านของ

สายอ่อน(15) เข้ากับทางออกของวาล์ว

□  ติดตั้งตัวลดแรงดัน(5) เข้ากับหัวฝักบัวสายอ่อน(4) หากจำเป็น เชื่อม

ต่อสายฝักบัว(7) และแหวนรอง(6) เข้ากับหัวฝักบัว

□  เปิดการจ่ายน้ำให้กับวาล์ว
□  ตรวจสอบการรั่วซึมจุดเชื่อมต่อทั้งหมด ซ่อมแซ่มหากจำเป็น 
□  ตัดการเช่ือมต่อไฟจากวาล์ว
□  ใส่จัมเปอร์ลงในซ็อกเก็ตวาล์ว
□  เชื่อมต่อไฟเข้ากับวาล์ว
□  รอ 10 วินาที เพ่ือให้วาล์วเร่ิมทำงาน 
□  ตรวจสอบการรั่วซึมจุดเชื่อมต่อทั้งหมด
□  ตัดการเช่ือมต่อไฟและถอดจัมเปอร์ออก
□  เชื่อมต่อไฟให้วาล์วสำหรับการใช้งานปกติ
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ตรวจสอบการติดตั้งวาล์ว

จัมเปอร์

ติดตั้งฝักบัวสายอ่อน

ติดตั้งหัวก๊อกลงอ่าง
□  สวมแหวนรอง(18) เข้าท่ีร่องด้านใต้ของฝาครอบ(17) เล่ือนฝา
ครอบเข้าท่ีด้านใต้ของหัวก๊อก(16) สวมชุดหัวก๊อกพร้อมฝาครอบ
เข้ากับรูยึดของอ่างอาบน้ำ 

□  จากด้านล่างของอ่างอาบน้ำ, สวมแหวนรอง(20) แหวนโลหะ(21)
และแหวนสลักเกลียว(22) เข้ากับสลักเกลียว(19)  ปรับตำแหน่งให้

ปากก๊อกหันออกด้านหน้า ขันสกรู(23) เข้ากับแหวนสลักเกลียวให้
แน่นเพ่ือยึดก๊อกน้ำ

□  ประกอบข้อต่อสามทาง(24) เข้ากับสลักเกลียวและยึดด้วย

ขอเก่ียว(25)

□  สวมแหวน(26) เข้ากับสายอ่อน(27) ต่อเชื่อมสายอ่อน(27) เข้า
กับข้อต่อสามทาง  ปลายอีกด้านของสายอ่อนควรต่อเข้ากับทาง
น้ำออกของวาล์ว

4
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1314
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20
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2223
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24
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26 27



1. แผงควบคุมไม่ติด ก. วาล์วไม่ได้ถูกต่อกับทางน้ำออก
ข. สายเคเบิลอินเตอร์เฟซหลวมหรือไม่ได้ต่อ
ค. เบรกเกอร์ตัด
ง. หน่วยความจำของวาล์วต้องรีเซ็ต
จ. การเช่ือมต่อโดยตรงของหัวเคเบิล ถูกใช้เช่ือม
อินเตอร์เฟซต่อกับวาล์ว
ฉ. ถ้าปฏิบัติแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่เป็น
ผล วาล์วหรือตัวอินเตอร์เฟซต้องได้รับการซ่อมแซม 

ก. ต่อวาล์วกับทางน้ำออก
ข. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลอินเตอร์เฟซ
ค. รีเซ็ตเบรกเกอร์
ง. ถอดและเช่ือมต่อสายไฟวาล์วอีกคร้ังท่ีเต้าเสียบไฟ
จ. การเช่ือมต่อหัวของสาย(แบบสายครอส) ที่ใช้เชื่อม
ต่อกับวาล์ว
ฉ. ติดต่อตัวแทนบริการ ที่ได้รับแต่งตั้งจาก KOHLER 
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การแก้ปัญหาเบื้องต้น
คำเตือน: ความเสี่ยงซ่ึงอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ถอดสายไฟก่อนทำการบำรุงรักษาใดๆ  เมื่อตัดการเช่ือมต่อแล้ว 

ผลิตภัณฑ์จะไม่มีกระแสไฟฟ้าอีกต่อไป, ซึ่งจะลดความเส่ียงจากการถูกไฟฟ้าดูด

ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ  วาล์วอาจมีน้ำร้อนตกค้างอยู่ ควรระวังเมื่อมีการระบายน้ำออก

หมายเหตุ: ปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าและจ่ายน้ำให้กับวาล์วก่อนทำการบำรุงรักษาใดๆกับวาล์ว
แนะนำในการบำรุงรักษาใดๆกับวาล์ว ควรดำเนินการโดยตัวแทนบริการท่ีได้รับแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ โคห์เลอร์

คู่มือการแก้ไขปัญหาน้ีมีไว้สำหรับการช่วยเหลือเบ้ืองต้นเท่าน้ัน

สำหรับการบริการและปัญหาการติดตั้งหรือข้อสงสัย โทร 02 700-9299  

ตารางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การแก้ปัญหา

2. ไฟแสดงสถานะอิน
เตอร์เฟซสว่าง แต่ระบบ
ไม่ทำงาน

ก. สายเคเบิลเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซหลวม
ข. ถ้าปฎิบัติแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดข้ึนแล้วไม่เป็น
ผล วาล์วหรือตัวอินเตอร์เฟซต้องได้รับการซ่อมแซม

ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลอินเตอร์เฟซ
ข. ติดต่อตัวแทนบริการ ท่ีได้รับแต่งตั้งจาก KOHLER

3. ฟังก์ชันอินเตอร์เฟซ
ปกติ แต่น้ำไม่ไหลจาก
อุปกรณ์

ก. ช่องทางออกวาล์วอุดตัน

ข. อุปกรณ์ / ผิวหน้าสเปรย์อุดตัน
ค. ไม่ได้เปิดจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น
ง. หน่วยความจำของวาล์วต้องรีเซ็ต

ก. ตรวจช่องทางออกวาล์วอุดตัน ทำความสะอาด
ตะแกรงกรอง  อ้างอิง "การทำความสะอาดตะแกรง
กรอง"
ข. ทำความสะอาดผิวหน้าสเปรย์ และตัวกรอง
ค. เปิดจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น
ง. ถอดและเช่ือมต่อสายไฟวาล์วอีกครั้งท่ีเต้าเสียบไฟ

Ø35

25.325.3

28

29

30

31

33
32

Ø3.5Ø3.5

34

35

□  ให้แน่ใจว่าข้อต่อทั้งหมดขันแน่นแล้ว
□  ถอดปากก๊อก(34) ด้วยประแจถอดปากก๊อก(35), ถอดหัวฝักบัว
□  เปิดจ่ายน้ำเข้าวาล์ว
□  กดปุ่มปรับเปล่ียนโหมด หน้าจอจะสว่างข้ึนและทางน้ำออกควร
เปิด  ตรวจสอบการรั่วซึมจุดเช่ือมต่อทั้งหมดและซ่อมแซมหาก
จำเป็น ติดตั้งปากก๊อกและหัวฝักบัวกลับที่เดิม

□  ตรวจสอบว่าการไหลของน้ำเพียงพอสำหรับความต้องการอาบ
ของคุณ ถอดตัวลดแรงดันน้ำท่ีทางน้ำออกของวาล์วหากต้องการ

หมายเหตุ: อุณหภูมิน้ำสูงสุดด้านทางออกถูกจำกัดท่ี 120º F
(49º C)วาล์วจะปิดอัตโนมัติถ้าอุณหภูมิสูงเกิน 120º F(49º C)
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ติดตั้งปุ่มกดเปลี่ยนโหมด

ทดสอบการติดต้ัง

เสร็จสิ้นการติดต้ัง

□  กดตัวล็อคที่ด้านหลังของปุ่มกดเปล่ียนโหมดเพ่ือถอดแผ่นรอง
หลัง(29)วางแผ่นรองหลังในตำแหน่งท่ีต้องการติดตั้งปุ่มกดเปล่ียน
โหมด ให้แน่ใจว่าแผ่นรองหลังได้ระดับและโลโก้ "KOHLER" 
อยู่ด้านหน้า

□  ทำเคร่ืองกำหนดตำแหน่งรูยึดบนอ่างอาบน้ำ เจาะรูสำหรับสาย
เคเบิลปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดตามขนาดท่ีแสดง

□  วางแผ่นรองหลังกับอ่างอาบน้ำและยึดด้วยสกรู(28) ให้แน่ใจว่า
แผ่นรองหลังได้ระดับและโลโก้ "KOHLER" อยู่ด้านหน้า ขันนอต(31)
กับแหวนรอง(30) เพ่ือยึดปุ่มกดเปลี่ยนโหมดให้แน่น

□  เชื่อมต่อสายเคเบิล(32) ที่อยู่ด้านหลังของปุ่มกดเปล่ียนโหมดกับ
สายเคเบิล(33) ที่มาจากวาล์ว

□  วางปุ่มกดเปลี่ยนโหมดบนแผ่นรองหลังและกดลงเพ่ือให้อยู่ใน
ตำแหน่ง

หมายเหตุ: อย่าเสียบสายไฟจนกว่าจะเช่ือมต่อสายเคเบิลอินเตอร์
เฟซท้ังหมด
หมายเหตุ: ทำเป็นวงท่ีสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมด
□  เดินสายเคเบิลอินเตอร์เฟซในผนังจากตำแหน่งวาล์วไปตำแหน่ง
ติดตั้งอินเตอร์เฟซ

□  เชื่อมต่อสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเข้ากับวาล์ว

□  เชื่อมต่อสายของฝักบัวสายอ่อนและก๊อกเข้าทางออกของวาล์ว

□  ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าท่ีเต้าเสียบไฟฟ้า

□  เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบสายเคเบิลจากวาล์ว

ทางออก 1 ทางออก 2



C
1 - 3 41
4 - 6 45
7 - 9 48

H
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แสดง
อุณหภูมิ ตำแหน่งกำหนด

การต้ังค่าอุณหภูมิ

การตั้งค่า

คำแนะนำการทำงาน

สัญลักษณ์ฝักบัวสายอ่อน

สัญลักษณ์ก๊อกลง
อ่างอาบน้ำ
แสดงอุณหภูมิ

เคร่ืองหมายกำหนด
การต้ังอุณหภูมิ

เคร่ืองหมายกำหนด
การต้ังอุณหภูมิ

แคตทาลิส

นวดตัว

แสดงอุณหภูมิ

วิธีการใช้งานอินเตอร์เฟซ

วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด

สัญลักษณ์ฝักบัวสายอ่อน - (ปุ่มด้านบน)
เปิด / ปิด ฝักบัวสายอ่อน

สัญลักษณ์ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ - (ปุ่มด้านล่าง)
เปิด / ปิด ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ

หมายเหตุ: ฝักบัวสายอ่อนและก๊อกลงอ่างอาบน้ำไม่สามารถใช้งาน
ได้พร้อมกัน เปิดใช้งานด้านใดด้านหน่ึงอีกด้านหน่ึงจะปิด

หมุนเลือกอุณหภูมิในการอาบน้ำ ย่ิงเครื่องหมายตัวเลขแสดงอุณภูมิ
มากข้ึนเท่าไร อณุหภูมิก็ย่ิงสูงขึ้นเท่าน้ัน  "C" สำหรับน้ำเย็น, "H" คือ
ค่าอุณหภูมิสูงสุดท่ีตั้งเอาไว้

หมายเหตุ: กดปุ่มสัญลักษณ์ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ จะเร่ิมโหมดการ
เติมน้ำ อุณหภูมิของน้ำและเวลาการอาบน้ำจะทำงานท่ีค่าเร่ิมต้น
ปรับตัวแสดงอุณหภูมิสำหรับอุณหภูมิที่ต้องการ

หมายเหตุ: ค่าอุณหภูมิสูงสุดท่ีตั้งจากโรงงานคือ 45º C และเวลา
สูงสุดเร่ิมต้นการไหลของน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำคือ 30 นาที จะปิด
อัตโนมัติหลังจาก 30 นาที

เมื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์และน้ำเร่ิมไหล ไฟท่ีตัวแสดงอุณหภูมิจะ
กระพริบเพ่ือแสดงผลิตภัณฑ์เร่ิมทำงาน เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ไฟ
แสดงสถานะจะหยุดกระพริบ

กดปุ่มบนหัวฝักบัวเพ่ือเปลี่ยนการไหลของน้ำ 

เมื่อฝักบัวอยู่ในตำแหน่งปิด กดปุ่มฝักบัวค้างไว้ 10 วินาที ไฟจะ
กระพริบช้าลงเข้าสู่โหมดการต้ังค่า

ปรับตัวแสดงอุณหภูมิตามตารางด้านล่างเพ่ือตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด
ตามที่ต้องการ สเกลบนตัวแสดงอุณหภูมิเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเลือกค่า
อุณหภูมิสูงสุด

ข้อควรระวัง! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิทางออกสูงสุดเหมาะสม
และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

ตำแหน่งอุณหภูมิที่แสดง อุณหภูมิ (ºC)
ออก ไม่มีการเปล่ียนแปลง

ออก ไม่มีการเปล่ียนแปลง

กดปุ่มฝักบัวเพ่ือตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด ไฟแสดงอุณหภูมิจะกระพริบ
สามครั้งเพ่ือยืนยันการต้ังค่าเสร็จสมบรูณ์

การดูแลและบำรุงรักษา
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แสดง
อุณหภูมิ

โอริง

ท่อทองแดง

ตัวกรองนอต

วาล์วกันน้ำไหลย้อน

ซีลกันรั่ว

รู

ประแจหกเหล่ียม

ตั้งการเติมน้ำอ่างอาบน้ำล่วงหน้า
อุณหภูมิของน้ำและการเติมน้ำอ่างอาบน้ำสามารถต้ังค่าได้ตามต้อง
การซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำด้วยปุ่มเดียว  
ขั้นตอนการต้ังค่ามีดังนี้ :
ดันก๊อกลงในอ่างอาบน้ำ
กดปุ่มสัญลักษณ์ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ (ครึ่งด้านล่าง) ประมาณ 
5-10 วินาที จนกระท่ังปุ่มสัญลักษณ์ก๊อกลงอ่างอาบน้ำกระพริบ
กดปุ่มสัญลักษณ์ก๊อกลงอ่างอาบเพ่ือเริ่มการเติมน้ำ
หมุนปุ่มอนิเตอร์เฟซเพ่ือปรับต้ังอุณหภูมิ เมื่อระดับน้ำและอุณหภูมิ
ถึงจุดที่ต้องการให้กดปุ่มสัญลักษณ์ก๊อกลงอ่างอาบน้ำเพ่ือหยุด ไฟ
แสดงอุณหภูมิจะกระพริบสามครั้งเพ่ือยืนยันและบันทึกการต้ังค่า
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการเติมน้ำลงอ่างอาบน้ำมีผลกับปริมาณ
น้ำในอ่างอาบน้ำ หากปริมาณน้ำท่ีเติมลงในอ่างอาบน้ำไม่ใช้
ปริมาณน้ำท่ีต้องการ ผู้ใช้ต้องตั้งค่าใหม่
หมายเหตุ: ค่าติดตั้งจากโรงงาน เติมน้ำลงอ่างอาบน้ำ 5 นาที ท่ี
อุณหภูมิ 42º C อุณหภูมิทางเข้า
การเติมน้ำลงอ่างอาบน้ำอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะคำนวนอุณหภูมิเฉล่ียใน
ช่วงเวลาท่ีเติมที่ตั้งไว้และคำนึงถึงการหมุนปรับค่าอุณหภูมิของผู้ใช้
ในขณะน้ัน
หมายเหตุ: กดปุ่มสัญลักษณ์ฝักบัว (ครึ่งบน) สามารถออกจากการ
ตั้งค่า

ทำความสะอาดตะแกรงกรองทางเข้า

ทำความสะอาดหัวฝักบัวสายอ่อน

การถอดปุ่มอินเตอร์เฟซ
สวมด้านปลายของประแจหกเหล่ียมเข้าไปที่ช่องรูของตัวแผ่นรอง
หลังเพ่ือถอดปุ่มออก  เปล่ียนช้ินส่วนใหม่หากจำเป็นระหว่างการ
บำรุงรักษา

เศษสิ่งสกปรกหรือคราบตะกรันแร่ธาตุอาจขัดขวางทิศทางการไหล
ของน้ำหรือลดอัตราการไหลของน้ำ ปล่อยน้ำไหลผ่านหัวฝักบัวเพ่ือ
ขจัดเศษส่ิงสกปรกหรือคราบตะกรันแร่ธาตุ  ใช้ปลายน้ิวกดหรือถูไป
มาทั่วหัวฉีดยาง

ถอดแหวนรองออกล้างทำความสะอาด

ถอดสายไฟและปิดการจ่ายน้ำ
คลายเกลียวนอตพลาสติกจากทางน้ำเข้าท้ังร้อนและเย็น
ถอดท่อทองแดงออก  แหวนรองและตะแกรงกรองท่ีต่ออยู่ท่ีปลายท่อ
ถ้าตะแกรงกรองยังคงอยู่ในวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อน ใช้ไขควงปาก
แบนขนาดเล็กดึงวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนออกจากวาล์วทางน้ำเข้า
ถอดตะแกรงกรองออกจากท่อทองแดงหรือวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อน
ทำความสะอาดตะแกรงกรองขจัดเศษส่ิงสกปรกออก ล้างหรือ
เปล่ียนวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนและตะแกรงกรองและประกอบกลับ
ท่ีเดิม


