
BEFORE YOU BEGINกอนเริ่มการติดตั้ง

OPERATION INSTRUCTIONSขอแนะนําการใชงาน
ยื�นมือในระยะตรวจจบัของเซน็เซอร์
นํ �าจะไหลออกจากก๊อกนํ �า นํ �าจะหยดุไหล
ภายใน 0.5-2 วินาทีหลงัจากนํามือออก
เซน็เซอร์จะปรับระยะการตรวจจบัอตัโนมตัิ
ให้เหมาะสมกบัขนาดอา่งล้างหน้าและ
สภาพแวดล้อม

Put your hand in the sensing -range, the 
faucet should turn on. The faucet should 
turn off after removal within 0.5-2 seconds. 
The sensing will be adjusted automatically 
as per the condition of the lavatory and 
surrounding environment. 

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. 
Please leave these instructions for the consumer. They 
contain important information.  

NOTE:
 1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove

debris. Faucet is designed for tap water or potable
  water.
 2. Do not attack the faucet with rough strength to 

avoid being damaged.
 3. Do not damage the surface of sensing window when
  installing or cleaning the faucet.
 4. For new installations, install the faucet and drain to 
  the lavatory before installing the lavatory.
 5. As for DC type faucets, please pay special attention

to insert direction match of battery poles. Tighten 
the battery cover completely to prevent its 
exposure to moisture.  

 6. As for AC type faucets, strictly follow indicated 
instructions to perform electric connection. Only 
provide electric supply to power box after the 
installation is completed. 

 7. One AC/DC transformer for max.two faucets.
 8. Electrical source must equiped with suitable fuse to 
  protect AC/DC transformer unit from damage.
 9. Do not put the faucet near strong ultraviolet or 
  electromagnetic field.
 10. Cover the sensing window with black tape when
  repairing lavatories.
11. Turn off the electrical source and shut down water
  supply before the faucet repaired.

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการ
จดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า คูมื่อนี �มีข้อมลูสาํคญั
โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต:
 1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรก

ตา่งๆ ผลติภณัฑ์ถกูออกแบบมาเพื�อใช้งานร่วมกบันํ �าประปา
หรือนํ �าสะอาดเทา่นั �น

 2. อยา่ให้ก๊อกนํ �าถกูกระแทกไมเ่ชน่นั �นอาจทําให้ชํารุดเสยีหายได้
 3. อยา่ให้เซน็เซอร์ได้รับความเสียหายระหวา่งขั �นตอนการตดิตั �ง
  หรือทําความสะอาดก๊อกนํ �า
 4. สําหรับการตดิตั �งใหม ่ให้ตดิตั �งก๊อกนํ �าและสะดืออา่งเข้ากบั

อา่งล้างหน้าก่อน จากนั �นจงึตดิตั �งอา่งล้างหน้า
 5. สําหรับรุ่นที�ใช้ไฟแบบ DC โปรดจบัคูข่ั �วแบตเตอรี�ให้ถกูต้อง
  ขนัฝาปิดกลอ่งแบตเตอรี�ให้แนน่เพื�อป้องกนัไมใ่ห้
  แบตเตอรี�สมัผสักบัความชื �น
 6. สําหรับรุ่นที�ใช้ไฟแบบ ACโปรดปฏิบตัติามขั �นตอนการ
  เชื�อมตอ่ระบบไฟฟ้าที�ระบไุว้อยา่งเคร่งครัด เชื�อมตอ่ระบบ
  ไฟฟ้าหลงัจากตดิตั �งเสร็จเทา่นั �น
 7. ทา่นสามารถเชื�อมตอ่หม้อแปลงไฟ AC/DC กบัก๊อกนํ �าได้
  สงูสดุไมเ่กิน 2 ตวั
 8. เลือกใช้ฟิวส์ที�มีขนาดเหมาะสมกบัปริมาณกระแสไฟฟ้าของ
  แหลง่จา่ยไฟเพื�อป้องกนัไมใ่ห้หม้อแปลงไฟ AC/DC เสียหาย
 9. อยา่ตดิตั �งก๊อกนํ �าใกล้สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าหรือแหลง่กําเนิด
  รังสีอลัตราไวโอเลต
 10. ใช้เทปสีดําปิดเซน็เซอร์เมื�อต้องการซอ่มแซมอา่งล้างหน้า
 11. ปิดแหลง่จา่ยไฟและวาล์วนํ �าก่อนซอ่มแซมก๊อกนํ �า

MARGAUX TOUCHLESS LAVATORY FAUCET
กอกอางลางหนาระบบเซ็นเซอร รุนมารกอ ทัชเลส

K-15539X
INSTALLATION AND CARE GUIDE
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา
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RECOMMENDED PRODUCT

K-2661T Forefront Square Vessel
K-4819 Reve™ Vessel Lavatory
K-19047T Escale® Vessel Lavatory

K-2200T-G Conical Bell™ Above Counter

ผลิตภัณฑที่แนะนํา

อา่งล้างหน้าแบบตดิตั �งบนเคาน์เตอร์ รุ่นฟอร์ฟร้อนท์ K-2661X
อา่งล้างหน้าแบบตดิตั �งบนเคาน์เตอร์ รุ่นเรฟ K-4819
อา่งล้างหน้าวิเทรียสไชนา่ รุ่น Escale K-19047T
รุ่น Conical Bell K-2200T-G

174

G 1/2

ระยะการติดตั้ง ROUGH-IN DIMENSION

54

72

Output: DC 3 V
เอาท์พทุ: DC 3 โวลต์

Input: AC 220 V
อินพทุ: AC 220 โวลต์

Ø54

Ø66.5

Ø31.75

Ø41.2

226
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MAX 726
ไมเ่กิน 726

MAX 40
ไมเ่กิน 40

MAX 590
ไมเ่กิน 590



พารามิเตอร PARAMETERS

Power: AC 220V, 50/60 Hz
Sensor Duration: Less than 0.75 s
Shut-off Delay: 0.5~2 s
Sensing Distance: Automatic adjustment
Flow Rate: No more than 0.125L/s at 0.1 MPa.
Overtime Flowing Control: Automatically stop flushing 
when the faucet senses an object for more than 
1 minute continuously
Ambient Temperature: 1~55°C
Supply Water Temperature: 0.5~71°C
Supply Water Pressure: 0.05~0.86 MPa

กําลงัไฟ: AC 220 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
ระยะเวลาในการตรวจจบั: น้อยกวา่ 0.75 วินาที
หนว่งเวลาปิด 0.5-2 วินาที
ระยะการตรวจจบั: (ปรับอตัโนมตั)ิ
อตัราการไหล: ไมเ่กิน 0.125 ลติร/วินาที ที� 0.1 เมกะปาสคาล
Overtime Flowing Control: 
ก๊อกนํ �าจะหยดุทํางานอตัโนมตัหิลงัจากทํางานตอ่เนื�องเป็นเวลา
ประมาณ 1 นาที
อณุหภมิูแวดล้อม: 1~55°C
อณุหภมิูนํ �า: 0.5~71°C
แรงดนันํ �า: 0.05~0.86 เมกะปาสคาล

INSTALLATIONขอแนะนําการติดตั้ง

วิธีติดตั้งกอกนํ้า
1. ประกอบกอกนํ้าเขากับอางลางหนา
ประกอบสลกัเกลียว (2) เข้ากบัฐานก๊อก (3) 
จากนั �นสวมแหวนรอง (4) เข้ากบัสายนํ �าดี 
และสลกัเกลียว จากนั �นจงึสวมเข้าไปในร่อง
บนฐานก๊อก สวมสายไฟ (9) และสายนํ �าดี (1) 
เข้ากบัรูอา่งล้างหน้า (5) จากด้านใต้ของ
อา่งล้างหน้า สวมแหวนรองยาง (6), 
แหวนรองโลหะ (7) และนอต (8) เข้ากบั 
สลกัเกลียว (2) จากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า 
จากนั �นขนันอต (8) ให้แนน่เพื�อยดึก๊อกนํ �าไว้กบั 
ไว้กบัอา่งล้างหน้า

How to Install the Faucet
1. Fixing the faucet and lavatory
Install the mounting stud (2) to the 
bottom of the faucet (3), then slip the 
washer (4) over the mounting stud and 
put them into the groove on the spout. 
Insert the power wire (9) and supply 
hose (1) into the hole (5) from under-
side of the lavatory. From underside of 
the lavatory, slide the rubber washer 
(6), meter washer (7) and fixed nut (8) 
onto the mounting stud (2). Tighten nut 
(8) to make faucet installed on the 
lavatory. 
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2. ประกอบกลองควบคุม
คลายสกรู (12) แล้วถอดฝาปิด (11) ออก 
เลือกตําแหนง่ที�จะตดิตั �งกลอ่งควบคมุ (10) 
โดยอ้างอิงระยะการติดตั �งที�กําหนดไว้ 
จากนั �นจงึใช้สวา่นเจาะรูแล้วสวมพกุ 
จดัตําแหนง่กลอ่งควบคมุให้ขนานกบัผนงั 
จากนั �นยดึกลอ่งควบคมุไว้กบัผนงัด้วยสกรู (13)

ตอ่วาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั (14) เข้ากบัข้อตอ่
ทางนํ �าออก จากนั �นตอ่สายนํ �าดี (15) เข้ากบั
วาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั (14) 
เปิดวาล์วกนักลบั (14) จนสดุ จากนั �นจงึ 
เปิดวาล์วนํ �า เปิดนํ �าทิ �งไว้ประมาณ 1 นาที 
เพื�อตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ไมมี่การรั�วซมึ
จากนั �นปิดวาล์วนํ �า

2. Fix the control box
Remove the cover (11) after loose the 
screws (12). Determine the installation 
location of control box (10) per 
rough-in, then drill holes and place 
sheath in it. Make the control box cling 
on the wall and outlet upturned, then 
fix the control box on the wall by 
screws (13), keep the control box 
parallel to the wall.

Connect check valve (14) and outlet 
together, then connect the hose (15) 
and check valve (14). Put a bucket in 
the front of hose (15), turn on the check 
valve (14) completely and open the 
water supply. After the water flushing 
about 1 minute, make sure no leakage 
and turn off the water supply. 
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ตอ่สายนํ �าดี (15) เข้ากบัข้อตอ่ทางนํ �าเข้า 
ตอ่สายนํ �าดีด้านหนึ�งเข้ากบัข้อตอ่ทางนํ �าออก
ของวาล์ว จากนั �นตอ่สายนํ �าดี (16) อีกด้าน
เข้ากบัก๊อกนํ �า

ขอสังเกต:
1. อยา่ทําแหวนรองหาย
2. ลกูค้าต้องจดัเตรียมวาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั 
 และสายนํ �าดีเอง
3. ตรวจสอบทิศทางของทางนํ �าเข้าและ
 ทางนํ �าออกให้ถกูต้อง

ตอ่สายไฟสีแดง-เขียวของโซลนิอยด์วาล์วเข้า
กบัฝาปิดกลอ่งวาล์ว จากนั �นตอ่สายไฟ
สีดํา-ส้มของแหลง่จา่ยไฟเข้ากบัแผงควบคมุ 
(สําหรับผลติภณัฑ์รุ่นที�ใช้ไฟ AC ให้สอด
สายไฟสีดํา-เขียวผา่นชอ่งรูปตวั "U" 
จากนั �นจงึตอ่เข้ากบัสายไฟของกลอ่งไฟ AC) 
ตอ่ขั �วตอ่สีแดงและขาวของสายไฟเซน็เซอร์
เข้ากบัขั �วตวัเมียบนฝาปิด 
จากนั �นปิดฝาปิดแล้วขนัสกรู (12) ให้แนน่
เพื�อยดึฝาปิด (11) เข้ากบักลอ่ง (10)

ขอสังเกต:
1. เมื�อประกอบฝาปิดเข้ากบักลอ่ง ต้องให้แนใ่จวา่
 สอดสายไฟเซน็เซอร์ผา่นชอ่งรูปตวั "U" บน
 ฝาปิด
2. หลงัจากตอ่แบตเตอรี� ในชว่ง 10 นาทีแรก   
 เซน็เซอร์จะปรับระยะการตรวจจบัอตัโนมตั ิ  
 ก๊อกนํ �าจะไมทํ่างานในระหวา่งนี �

Connect hose (15) to the inlet of valve, 
then connect the outlet of valve and 
inlet (16) of spout assy.

NOTE:
1. Do not lost the washer of hose.
2. Please let user prepare check valve  
 and hose by themselves.
3. Do not confuse the inlet and outlet.

Round Hole
รูกลม

Finally, connect the red-green lines in 
solenoid valve and cover of valve box, 
then connect the black-orange lines in 
power supply and control board (If you 
faucet is AC version, please let the 
black-green line in the control board 
through the “U” gap and connect with 
the line of AC power box). Connect the 
red and white connectors in the sensor 
line and cover, and tight the box (10) 
and cover (11) by screws (12).

Connect AC/DC transformer
ตอ่เข้ากบัหม้อแปลงไฟ AC/DC

Hex Hole
รูหกเหลี�ยม

NOTE:
1. When install the box and cover by 
 screws,  make sure the sensor line 
 need to be through “U” Gap of cover.
2. Connect the batteries, faucet will b
 in the period of automatic adjusting
 sensing distance (about 10 minutes).
 The faucet will not work during this
 period.

Inlet
ทางนํ �าเข้า

Outlet
ทางนํ �าออก
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วิธีติดตั้งสะดืออาง
ถอดหน้าแปลน (23) ออกจากสะดืออา่ง 
ทาซลิโิคนใต้หน้าแปลนสะดืออา่ง (23) 
จากนั �นสวมสะดืออา่ง (24) จากด้านใต้ 
ของอา่งล้างหน้า

ขนัหน้าแปลน (23) เข้ากบัสะดืออา่ง (24) 
จากนั �นใช้มือขนันอต (25) ให้แนน่จากด้านใต้
ของอา่งล้างหน้า เช็ดทําความสะอาดซลิโิคน
สว่นเกิน
ขอสังเกต: ห้ามเปลี�ยนตําแหนง่สะดืออา่ง
หลงัจากขนันอตจนแนน่แล้ว เพราะอาจทําให้
ซลิโิคนแตก

ตอ่ทอ่สะดืออา่ง (26) เข้ากบัทอ่นํ �าทิ �ง (27) 
ควรสวมทอ่สะดืออา่งเข้าไปในทอ่นํ �าทิ �ง 
25-55 มม.

วิธีติดตั้งหมอแปลงไฟ AC/DC 
(สําหรับรุนที่ใชไฟ AC เทานั้น)

How to Install the Drain
Screw off the drain flange (23) from 
drain. Apply a ring of plumbers putty 
around underside of the drain flange 
(23). Insert the drain body (24) into the 
lavatory from the underside.

Apply Plumbers 
Putty
ทาซลิโิคน

Thread the drain flange (23) onto the 
drain body (24). Tighten the locknut 
(25) by hand from the underside of the 
fixture. Remove any excess putty.

NOTE: Do not try to change the  
position of the drain after the 
locknut(25) is tightened, or you may 
break the putty seal.

Connect the tailpiece (26) to the trap 
(27).The tailpiece should extend 
25 mm to 55 mm into the trap.

Wire connection pattern for one to one
รูปแบบการเชื�อมตอ่สายไฟแบบ 1 ตําแหนง่

Faucet
ก๊อกนํ �า

AC/DC Transformer
หม้อแปลงไฟ AC/DC Connect AC 220V

ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ 
AC 220 โวลต์

Switch
สวิตซ์

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

HOW TO INSTALL THE AC/DC TRANSFORMER 
(ONLY USED WITH TOUCHLESS FAUCET, AC)
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NOTE: Not allowed connect AC 220V electrical source to DC wire connector of AC/DC transformer
ขอสังเกต: ห้ามตอ่ขั �วตอ่สายไฟ DC ของหม้อแปลงไฟ AC/DC เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ AC 220 โวลต์

1. ตดิตั �งชดุจา่ยไฟ AC ให้หา่งจากนํ �า ลกูค้าต้องเตรียมปลอกหุ้ม 
 สายไฟ และสายไฟที�มีขนาดเหมาะสมตามข้อแนะนํา จากนั �น
 ตดิตั �งปลอกหุ้มสายไฟไว้กบัผนงั สายไฟที�แนะนําให้ใช้งาน: 
 พื �นที�หน้าตดัของสายไฟ AC ต้องไมน้่อยกวา่ 0.5 ตร.มม. 
 พื �นที�หน้าตดัของสายไฟ DC ต้องไมน้่อยกวา่ 0.3 ตร.มม. 
 โปรดเดนิสายไฟตามภาพแสดงด้านบน

2. หลงัจากเดนิสายไฟเสร็จ ตรวจสอบและซอ่มแซมหากจําเป็น 
 จากนั �นตอ่ขั �วตอ่ AC ของหม้อแปลงไฟ AC/DC เข้ากบัแหลง่
 จา่ยไฟ และตอ่ขั �วตอ่ DC ของหม้อแปลงไฟ AC/DC 
 เข้ากบัก๊อกนํ �า จากนั �นจงึเปิดแหลง่จา่ยไฟ AC ในชว่ง 
 10 นาทีแรกเซน็เซอร์จะปรับระยะการตรวจจบัอตัโนมตั ิ
 ก๊อกนํ �าจะไมทํ่างานในระหวา่งนี �

Wire connection pattern for one to two
รูปแบบการเชื�อมตอ่สายไฟแบบ 2 ตําแหนง่

Connect to Faucet
ตอ่เข้ากบัก๊อกนํ �า

Connect to Electrical 
Source
ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ

Connect to Electrical 
Source
ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ

Connect to Faucet
ตอ่เข้ากบัก๊อกนํ �า

Faucet
ก๊อกนํ �า

Faucet
ก๊อกนํ �า

Hose
สายนํ �าดี

Connector
ขั �วตอ่

Wire
สายไฟ

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

Switch
สวิตซ์

Wire Tube
ปลอกหุ้มสายไฟ

AC/DC 
Transformer
หม้อแปลงไฟ 
AC/DC

Connect AC 220V
ตอ่เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟ 
AC 220 โวลต์

1. Install AC power unit (sticker on the back) dry, and
 avoid showering, soaking from water. Customer 
 prepare wire tube and wire according to requirement. 
 Wire tube should be put into the wall. Suggested wire: 
 AC connection wire should with insulated protecting 
 layer or sleeve and the section should be bigger than 
 0.5 mm2. The section of DC connection wire should be 
 bigger than 0.3mm2. The connection pattern must 
 according to illustrations above.

2. After wire layout finished, check and repair if needed.
 Then connect AC connector of AC/DC transformer to
 electrical source from the control box, and DC 
 connector of AC/DC transformer to faucet. Turn on 
 AC electrical power, faucet will be in the period of 
 automatic adjusting sensing distance (about 
 10 minutes). The faucet will not work during this  
 period.

INSTALLATION CHECKOUTทดสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่ เปิดสะดืออา่ง 
เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ เปลี�ยนและซอ่มแซม 
หากจําเป็น

Check and ensure that all connections are tight. Open the 
drain. Turn on main water supply and check for leaks. 
Replace as required.    
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การทําความสะอาดหลังการติดตั้ง CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the Filtration System
The faucet includes connector assembly
with high quality filtration system. If there 
is a lot of debris in the supply pipes or the 
quality of water is bad, it will cause the 
flow in bad condition. Please clean the 
filtration system as following steps: 
1) Turn clockwise the adjustment bolts (30) 
on the connector assemblies with the hex 
wrench (31), in order to close the connector 
assemblies;
2) Screw off the connector caps (33)
counterclockwise with the special key (34);
3) Remove and clean the filters (32), then
reinstall them;
4) Tighten the connector caps (33) 
clockwise with the special key (34). Turn 
counterclockwise the adjustment bolts (30)
on connector assemblies with the hex 
wrench (31).
If necessary,you can screw off and clean
theaerator ofthe faucet,then reinstall it to
improve the flow condition.
NOTE: the strainer must be fit back to the 
spout after it is cleaned. 

32
33

34

30
31

28

29

Turn the handle to the middle position of 
the temp adjusting range (For mixed faucet).
Insert the aerator key (29) into the aerator 
slot and take off the aerator (28) by rotating 
it counter-clockwise. Put hands into the 
sensing range under the outlet. Flush water 
through the faucet debris. Remove any 
debris from the aerator assembly (28). Shut 
the main water supply and reinstall the 
aerator assembly (28). Finally, open the
main water supply.            

Clean the Aerator Assemblyทําความสะอาดปากกอก
หมนุมือบดิปรับอณุหภมิูไปยงัตําแหนง่กึ�งกลาง 
(สําหรับก๊อกผสม) ถอดปากก๊อก (28) ออกด้วย 
กญุแจไขปากก๊อก (29) ยื�นมือในระยะตรวจจบั
ของเซน็เซอร์ เปิดนํ �าทิ �งไว้สกัครู่เพื�อชะล้าง
สิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก 
ทําความสะอาดปากก๊อก (28) ปิดวาล์วนํ �าแล้ว 
ประกอบปากก๊อก (28) กลบัเข้าที� จากนั �นจงึ 
เปิดวาล์วนํ �าหลกั

ทําความสะอาดฟลเตอร
ผลติภณัฑ์นี �ประกอบด้วยชดุข้อตอ่พร้อมฟิลเตอร์
คณุภาพสงู หากมีเศษสิ�งสกปรกปะปนมากบั 
นํ �าประปาหรือนํ �าประปามีคณุภาพไมดี่ 
ปัจจยัดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่อตัราการไหลได้ 
ทําความสะอาดฟิลเตอร์โดยปฏิบตัติามขั �นตอน
ดงันี �:
1) หมนุโบลท์ปรับอตัราการไหลของนํ �า (30) 
ตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจแอล (31) เพื�อปิด
ชดุข้อตอ่
2) หมนุฝาปิดวาล์ว (33) ทวนเข็มนาฬิกาด้วย
กญุแจพิเศษ (34)
3) ถอดฟิลเตอร์ (32) ออกมาทําความสะอาด 
จากนั �นประกอบฟิลเตอร์กลบัเข้าที�
4) หมนุฝาปิดวาล์ว (33) ตามเข็มนาฬิกาด้วย
กญุแจฝาปิดวาล์ว (34) จากนั �นหมนุโบลท์ปรับ
อตัราการไหลของนํ �า (30) ทวนเข็มนาฬิกาด้วย
ประแจแอล (31)
ถอดปากก๊อกออกมาทําความสะอาดหากจําเป็น
ขอสังเกต: อยา่ลืมประกอบฟิลเตอร์กลบัเข้าที�
หลงัทําความสะอาด
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สาํหรบัทุกพืน้ผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าอุน่และสบูอ่อ่นๆเช็ดพื �น
ผิวผลติภณัฑ์ให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดบางประเภท
มีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภณัฑ์
ทําความสะอาดห้องนํ �า ฯลฯ ซึ�งอาจทําให้พื �นผิวผลติภณัฑ์เสียหายได้
จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความ
สะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

All Finishes: Clean the finish with a mild soap and warm 
water. Wipe entire surface completely dry with a clean soft 
cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as 
ammonia, chlorine, toilet cleaner etc. which could adversely 
affect the finish and are not recommended for cleaning. 
Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler 
faucets and fittings.



1115767-X2-A ©2014 Kohler Co.8

1.  Note of the Indicator Flashing
The indicator is the only and effective way to learn
the faucet's working conditions. So the users can 
use the sensor faucet correctly with knowing the 
meaning of the sensor indicator's flashing.
(1) Fast flashing means the faucet is in the period 
of adjusting sensing distance after power on for 
10 minutes. During these 10 minutes, please do 
not put objects in the sensing range.
(2) The indicator flashes every 2 seconds: As for 
DC type faucets, the symptom indicates that the 
unit is out of battery and ceases working. 
Recommend to replace batteries. As for AC type 
faucets, there're two possibilities. One possibility 
is that the unit is out of battery while the other
is that bad wire connection occurs to DC terminal 
of the power box provided AC supply functions 
normally.
(3) In normal condition, the water will flow and the 
indicator will flash one time when objects are 
inducted. (The indicator does not flash when 
faucet stops flowing.)  

2.  Overtime Flowing Control
When the faucet works for about 1 minute 
continuously, the water will be shut off automatically. 
After that, objects must be removed from 
the sensing  range. Then the water will flow when
objects go into the sensing range again.
Otherwise, the faucet will not work.

3.  Intelligent Stopping Flowing
Water will flow out when object are putted into 
the sensing range. If the objects hold still for 
15 seconds, the faucet will shut off automatically.
After that, objects must be removed from 
the sensing range. Then the water will flow when 
objects go into the sensing range again. 
Otherwise, the faucet will not work.

1.  ขอควรทราบเกี่ยวกับไฟแสดง

ไฟแสดงจะชว่ยให้ทา่นทราบถงึสถานะการทํางานของ
ก๊อกนํ �า ผู้ ใช้งานจงึควรศกึษาความหมายของไฟแสดง  
สถานะการทํางานดงักลา่ว 
(1) กะพริบเร็วๆ หมายถงึ ก๊อกนํ �าอยูร่ะหวา่งขั �นตอน 
การปรับระยะตรวจจบัอตัโนมตั ิในชว่ง 10 นาทีนี � 
อยา่วางวตัถใุดๆ ไว้ในระยะการตรวจจบัของเซน็เซอร์
(2) ไฟแสดงกะพริบทกุๆ 2 วินาที: สําหรับรุ่นที�ใช้ไฟแบบ 
DC หมายถงึ แบตเตอรี�หมด ให้เปลี�ยนแบตเตอรี� 
สําหรับรุ่นที�ใช้ไฟแบบ AC มีสาเหตทีุ�เป็นไปได้ 2 ข้อคือ 
ไฟฟ้าดบัหรือตอ่ขั �วตอ่สายไฟไมแ่นน่
(3) หากอยูใ่นสถานะปกต ินํ �าจะไหลออกจากก๊อกและ
ไฟแสดงจะกะพริบ 1 ครั �งเมื�อเซน็เซอร์ตรวจพบวตัถ ุ
(ไฟแสดงไมก่ะพริบเมื�อก๊อกนํ �าหยดุทํางาน)

2.  ฟงกชั่นปองกันนํ้าลน

ก๊อกนํ �าจะหยดุทํางานอตัโนมตัหิลงัจากทํางานตอ่
เนื�องเป็นเวลาประมาณ 1 นาที หลงัจากนั �นต้องนําวตัถุ
ออกจากระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์ 
นํ �าจะไหลออกจากก๊อกอีกครั �งเมื�อมีวตัถ ุอยูใ่นระยะ
ตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์ หากไมป่ฏิบตัิตาม 
ขั �นตอนดงักลา่ว ก๊อกนํ �าจะไมทํ่างาน

3.  ฟงกชั่นปดนํ้าอัตโนมัติ
นํ �าจะไหลออกจากก๊อกเมื�อมีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบั
สญัญาณของเซน็เซอร์ หากวตัถดุงักลา่วยงัคงอยูใ่น
ตําแหนง่เดมิเป็นเวลา 15 วินาที ก๊อกนํ �าจะหยดุทํางาน
โดยอตัโนมตั ิหลงัจากนั �นต้องนําวตัถอุอกจากระยะ
ตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์ นํ �าจะไหลออกจาก
ก๊อกอีกครั �งเมื�อมีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณ
ของเซน็เซอร์ หากไมป่ฏิบตัติามขั �นตอนดงักลา่ว 
ก๊อกนํ �าจะไมทํ่างาน

Indicator
ไฟแสดง

ระบบการทำงาน OPERATION SYSTEM



TROUBLESHOOTING

Some trouble symptoms can be identified by the indicator's flashing. (Refer to "Note of the Indicator Flashing")

การแกปญหาเบื้องตน

ทา่นสามารถตรวจสอบอาการผิดปกตไิด้จากการกะพริบของไฟแสดง (โปรดด ู"ข้อควรทราบเกี�ยวกบัไฟแสดง")
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No water flow. 1. No battery or wrongly connected.  1. Check the batteries.
(Indicator not flashing). 2. No power supply or wrong connection. 2. Check the power supply and the conncetion.
 3. Object in sensing range. 3. Remove the object.
 4. Dirt on the sensing window. 4. Clean the sensing window.
 5. The connector does not connect well. 5. Check the connector.

The indicator flashes  1. Batteries are out of power. 1. Replace batteries. 
once every 2 seconds  2. Just power cut of AC/DC transformer. 2. Check the power supply.
and the water doesn't  3. DC or AC connector may not  3. Reconnect the connector.
flow out.  connect well.

No water flow while  1. Just finishing installation. 1. Wait for 10 minutes.
the indicator flashes 2. The connector assemblies are closed. 2. Open the connector assemblies.
 3. Aerator is blocked. 3. Clean the aerator.
 4. The filter is blocked. 4. Clean filter.

Low water flow while  1. The connector assemblies are not  1. Turn counterclockwise the adjustment bolts 
the indicator does not   open completely.  on connector assemblies with  the hex  
flash. 2. The filter is blocked.  wrench.
 3. Aerator is dirty. 2. Clean filter.
 4. The supply water pressure is lower. 3. Clean the aerator.
   4. Check the water supply system.

Keep water out within  Object in sensing range. Remove object
1 minute while indicator 
does not flash.  

อาการ สาเหตุที่เปนไปได การแกปญหา
นํ �าไมไ่หล  1. ไมไ่ด้ตอ่แบตเตอรี�หรือตอ่แบตเตอรี�ไมถ่กูต้อง 1. ตรวจสอบแบตเตอรี�
(ไฟแสดงไมก่ะพริบ) 2. ไมไ่ด้ตอ่แหลง่จา่ยไฟหรือตอ่แหลง่จา่ยไฟ 2. ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟ
  ไมถ่กูต้อง 3. นําวตัถดุงักลา่วออก
 3. มีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์ 4. ทําความสะอาดเลนส์เซน็เซอร์
 4. เลนส์เซน็เซอร์สกปรก 5. ตรวจสอบขั �วตอ่
 5. ตอ่ขั �วตอ่ไมแ่นน่

ไฟแสดงกะพริบทกุๆ  1. แบตเตอรี�หมด 1. เปลี�ยนแบตเตอรี� 
2 วินาทีและนํ �าไมไ่หล 2. ไฟฟ้าดบั 2. ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟ
 3. ตอ่ขั �วตอ่ DC หรือ AC ของหม้อแปลงไฟ  3. ตอ่ขั �วตอ่ใหม่
  AC/DC ไมแ่นน่

นํ �าไมไ่หลแตไ่ฟแสดงกะพริบ 1. พึ�งตดิตั �งเสร็จ 1. รอ 10 นาที
 2. ชดุข้อตอ่ปิดอยู ่ 2. เปิดชดุข้อตอ่
 3. มีสิ�งสกปรกอดุตนัอยูที่�ปากก๊อก 3. ทําความสะอาดปากก๊อก
 4. ฟิลเตอร์อดุตนั 4. ทําความสะอาดฟิลเตอร์

นํ �าไหลไมแ่รงและ 1. เปิดชดุข้อตอ่ไมส่ดุ 1. หมนุโบลท์ปรับอตัราการไหลของนํ �า
ไฟแสดงไมก่ะพริบ 2. ฟิลเตอร์อดุตนั  ทวนเข็มนาฬิกาจนสดุ
 3. มีสิ�งสกปรกอดุตนัอยูที่�ปากก๊อก 2. ทําความสะอาดฟิลเตอร์
 4. แรงดนันํ �าตํ�า 3. ทําความสะอาดปากก๊อก
   4. ตรวจสอบระบบทอ่ประปา

นํ �าไหลตอ่เนื�องเป็นเวลา มีวตัถอุยูใ่นระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์  นําวตัถอุอกจากระยะตรวจจบัสญัญาณของเซน็เซอร์
1 นาที ไฟแสดงไมก่ะพริบ

Symptoms Probable Causes Corrective Action



SERVICE PARTS
อุปกรณประกอบและอะไหล

1111073-SP
Tube Outlet
ทางนํ �าออก

1035611-SP-CP
Drain
สะดืออา่ง

Hex Wrench
ประแจแอล

1093557-SP
Aerator
ปากก๊อก

1112755-SP
Assy, Sensor
เซน็เซอร์

Filter Key
กญุแจไขฟิลเตอร์

16306X-NA
AC/DC Transformer
หม้อแปลงไฟ AC/DC

1097741-SP
Diaphragm Assy
ชดุไดอะแฟรม

1045458-SP
Valve Cover
ฝาครอบวาล์วMounting Hardware

อปุกรณ์ยดึก๊อกนํ �า
1039038-SP
Filter
ฟิลเตอร์

1115768-SP
Solenoid Assy
ชดุโซลนิอยด์

Solenoid Wire
สายไฟโซลนิอยด์

Power Cord
สายไฟ

1112757-SP
Valve Cover Assy
ฝาครอบวาล์ว
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MARGAUX TOUCHLESS LAVATORY FAUCET
กอกอางลางหนาระบบเซ็นเซอร รุนมารกอ ทัชเลส

K-15539X

**Finish/color code must be specified when ordering.
**ระบรุหสัวสัดเุคลือบผิว/สีในการสั�งซื �อผลติภณัฑ์

Aerator Key
กญุแจไขปากก๊อก
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