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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 
available 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 
characteristics, 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: Some installation parts might not be provided.
NOTE: The toilet pictured in the installation steps may differ from the model 
being installed.
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Before You Begin

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

¨ 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.
¨ 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 TIS.

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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感谢您对科勒公司的信赖与支持

感谢您对科勒的信赖与支持。科勒公司工艺精湛，产品成熟，技术先进，结构
精致，性能卓越，能够满足您未来的生活需要。科勒的产品可靠美观，远远超
出您的期待。我们深以科勒的产品而自豪，相信您也会因拥有科勒的产品而骄
傲。

安装产品前，请花几分钟阅读本手册。如果遇到任何安装或性能问题，请立即
与我们联系，我们的电话号码和网站地址请见手册封底。

本手册所含所有信息均来自手册发布时所能获得的最新产品信息。科勒始终在
孜孜不倦地努力，不断提升我们产品的品质。我们保留随时调整产品特性、包
装或可得性的权利，如有相关变动，恕不另行通知。

感谢您对科勒公司的信赖与支持。

重要信息

安装人员注意！：本手册包含各类相关重要信息，请务必交给消费者。

除了安装流程外，本手册还包含重要的保养说明和清洁说明，请保留本手册，
以便日后参考。

注意：某些安装零部件可能需要自行购买。

注意：安装步骤说明所用图例座便器可能与实际安装的型号不同。
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准备步骤

注意事项：人身伤害或产品损坏隐患。务必轻拿轻放，否则产品可能会
破碎或造成人身伤害。

¨ 请遵守当地的各项布管规范和建筑施工规范。

¨ 安装前，请打开新产品的包装，检查产品是否损坏。 
如不准备安装，请将产品放回保护纸箱中。

¨ 如不注意上述事项，可能无法正确安装本产品。

¨ 如果现有座便器的水箱下方未配备闭水阀，请在安装新座便器之前，首先安
装一个闭水阀。

¨ 安装本产品请勿使用白水泥或石灰含量高的水泥。水泥温度升高会出现膨
胀，可能会使座便器开裂或造成人身伤害。本产品如使用水泥安装，若因此
出现任何损坏或伤害，科勒概不负责。

¨ 固定件尺寸为标称值，公差符合 TIS 标准的规定。

注意事项：财产损失或产品损坏隐患。连接进水阀之前，应打开水源，
让水从进水管流过，将系统中的所有碎屑冲洗干净。

注意事项：有害气体隐患。如不立即安装座便器，请在座便器接地法兰
中暂时填塞合适的抹布。
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภณัฑ์โคห์เลอร์

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์	 ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ถกูสร้างสรรค์ 
อยา่งปราณีตโดยผู้ เชียวชาญท่ีมีประสบการณ์	 จึงเปรียบประดจุดัง่ประติมากรรมชิน้เอกท่ีมี 
ความโดดเดน่ทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย	 ผสมผสานไปกบัความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ีภมิูฐาน 
ของผลติภณัฑ์	 ก่อให้เกิดความสนุทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรคา่แก่การเป็นเจ้าของตราบนาน 
เทา่นาน	 ท่านจะภมิูใจในผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนกบัเราท่ีมีความภมิูใจใน
ผลติภณัฑ์พร้อมกบัคณุภาพภายใต้ช่ือเสียงของโคห์เลอร์

	 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการตดิตัง้	 หากทา่นมีปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้
หรือสขุภณัฑ์	กรุณาตดิตอ่เราทนัที	เบอร์โทรศพัท์และเวปไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

	 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์	บริษัทฯ	ได้ 
พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม่ําเสมอ	ดงันัน้บริษัทฯ	ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลู 
ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์

ข้อสำ�คัญ

ข้อสำ�คัญถงึผู้ตดิตัง้!  คูมื่อนีมี้ข้อมลูสําคญั	โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

	 คูมื่อนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนการติดตัง้,	 การดแูลรักษาและการทําความสะอาดสขุภณัฑ์	
โปรดเก็บคูมื่อนีเ้พ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

ข้อสังเกต  อปุกรณ์สําหรับการติดตัง้บางชิน้อาจไมร่วมอยูใ่นชดุสขุภณัฑ์	

ข้อสังเกต  รูปภาพของสขุภณัฑ์ท่ีแสดงอยู่ในขัน้ตอนการติดตัง้สขุภณัฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสขุภณัฑ์ท่ีทา่นกําลงัตดิตัง้
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ก่อนก�รตดิตัง้

ข้อควรระวัง  คว�มเส่ียงซึ่งอ�จทำ�ให้ได้รับบ�ดเจบ็หรือผลิตภณัฑ์เสียห�ย 
ควรเคลื่อนย้ายสขุภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั	สขุภณัฑ์อาจแตกหรือบิน่ได้	หาก
เคลื่อนย้า้ยสขุภณัฑ์อยา่งไมร่ะมดัระวงั

¨	 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร

¨	 ก่อนทําการตดิตัง้	ตรวจสอบสขุภณัฑ์ใหมว่า่	ชํารุดหรือไม	่นําสขุภณัฑ์กลบัลงกลอ่ง	จนกระทัง่
ทา่นพร้อมท่ีจะดําเนินการตดิตัง้

¨	 หากไมป่ฏิบตัติามข้อแนะนําการติดตัง้	อาจทําให้การตดิตัง้ไมส่มบรูณ์

¨	 หากสขุภณัฑ์ชดุเก่ายงัไมต่ิดตัง้วาล์วเปิด-ปิดนํา้ใต้ถงัพกันํา้	 ให้ทําการตดิตัง้ก่อนการตดิตัง้
สขุภณัฑ์ชดุใหม่

¨	 ห้ามใช้ซีเมนต์ในการตดิตัง้โถสขุภณัฑ์	 เน่ืองจากความร้อนจะทําให้ซีเมนต์ขยายตวัซึง่อาจ
ทําให้โถสขุภณัฑ์แตกหรือบิน่เสียหายได้	 บริษัทฯ	จงึจะไมรั่บผิดชอบความเสียหายอนัเน่ือง
มาจากการใช้ซีเมนต์ในการตดิตัง้

¨	 ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)

ข้อควรระวัง  คว�มเส่ียงซึ่งอ�จทำ�ให้เกดิคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย์สินหรือ
ผลิตภณัฑ์ชำ�รุด เปิดนํา้เพ่ือทําความสะอาดและขจดัเศษตา่งๆ	ออกจากทอ่นํา้ดี
ก่อนประกอบกบัวาล์วนํา้เข้า

ข้อควรระวัง  คว�มเส่ียงจ�กก๊�ซซึ่งอ�จทำ�ให้เกดิอันตร�ย หากยงัไมต่ดิตัง้
สขุภณัฑ์ชดุใหมท่นัที	ควรใช้ผ้าอดุหน้าแปลนของทอ่นํา้ทิง้ไว้ก่อน	เพ่ือป้องกนัก๊าซ
ท่ีเป็นอนัตราย
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Installation/安装/ก�รตดิตัง้

1 2 3

1

2

拧入 T 形螺栓。
如需更换座便器，请拆除原 
有组件。

使用螺钉安装接地法兰。

螺钉

垫片

垫圈

If replacing a toilet, remove 
the old component.

Install floor flange set 
with screws.

Insert Tee Bolts.

5/16" 
Tee Bolt

Screw

Washer

Gasket

T 形螺栓

Tools/工具/เคร่ืองมือ
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Installation/安装/ก�รตดิตัง้

8

Do not overtighten!

Cut excess.

6 mm
Max 

6 mm
Max 

This side up.

Apply weight evenly.

Do not move after replacement! 
Watertight seal may be broken!

Wax Seal

Position the gasket over 
 the flush valve nut.

6 7 9

4 5

蜡封

座便器就位时，请注意
 确保重量分布均匀。

更换后切勿移动！ 
否则可能破坏防水密封！

切勿拧得过紧！

此面朝上。

最大长度

最大长度

截去多余部分。

将垫圈套在冲水阀螺母上。

ประเก็นขี �ผึ �ง

หนัดา้นนี�ขึ�น
ดา้นบน

ค่อยๆ วางลง

ห้ามเคลื�อนย้ายหลังจากตดิตั �งแล้ว!
อาจทาํให้ประเกน็ขี �ผึ �งเคลื�อนได้!

อย่าขันแน่นจนเกินไป!

ไมเ่กิน

ไมเ่กิน
ตดัส่วนเกินออก

สวมประเก็นครอบนอตของ
 วาล์วนํ �าออก
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Installation/安装/ก�รตดิตัง้

1/2" 
Supply

10 11

12 13

Adapter
15/16" to 1/2"
(Optional Part)

Apply silicone around base. Install the tank lid and the seat.

Install the tank onto the bowl with 
 screw set.

Connect supply and turn on the water.

软管接头
15/16 英寸至 1/2 英寸
(选购)

在基座底部周边涂抹硅胶。 安装水箱盖和座圈。

英寸进水管

用螺钉将水箱安至基座上。
连接进水管，打开水源。

ติดตั�งถงัพกันํ�าบนโถสขุภณัฑ์ดว้ยชดุสกรู
ประกอบสายนํ�าดีและจึงเปิดวาล์วนํ�า

ยาซิลิโคนรอบขอบโถสขุภณัฑ์ ติดตั�งฝาปิดถงัพกันํ�า และติดตั�งฝารองนั�ง
สขุภณัฑ์

เกลียวทอ่นํ �าดี
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Installation/安装/ก�รตดิตัง้

1

2

Buttons

2

3 4

Remove the tank cover.

Note the position of the colored buttons
for re-installation.

Turn the ush valve tabs and pull 
straight up on the canister.

Shut off the water supply.

Replace the seal

1

取下水箱盖。

关闭进水阀。

更换密封件

注意彩色按钮的位置，以便随后再次
 安装。

转动冲水阀凸耳，将其从冲水阀阀体
 向上竖直拔出。

按钮

สวมปุ่ มกดลงในตําแหน่งกระทั�งปุ่ มกดทั�ง
สองเขา้ในตําแหน่ง

ปิดวาล์วเปิด-ปิดนํ�า

เปลี�ยนซีลยาง

หมนุวาล์วนํ�าออกและยกขึ�นออกจาก
กระบอกวาล์ว

ปุ่ มกด

นําฝาถงัพกันํ�าออก
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Installation/Chinese/เคร่ืองมือก�รตดิตัง้

Buttons

1

2

6

7 8

Reinstall the canister so it snaps into 
 place and turn the ush valve tabs.

Rotate the canister so that the colored 
button are in their original positions.

Reinstall the tank cover.

Remove and replace the seal.5
重新安装冲水阀阀体，将其卡入到位

 并转动冲水阀凸耳。

旋转冲水阀体，使彩色按钮回到
 初始位置。

重新盖好水箱盖。

关闭进水阀。

按钮

หมนุกระบอกวาล์วใหสี้ของปุ่ มกดตรงตาม
ตําแหน่งเดิม

ถอดและเปลี�ยนซีลยาง

ประกอบฝาถงัพกันํ�า

ปุ่ มกด

ติดตั�งกระบอกวาล์ว กระทั�งเขา้ตําแหน่งและ
หมนุวาล์วนํ�าเขา้กระบอกวาล์ว
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Installation/Chinese/เคร่ืองมือก�รตดิตัง้

10 Flush several times and ckeck for leaks. 
 Do not overtighten! 

Turn on the water supply.9
冲水数次，检查是否漏水。 

 切勿拧得过紧！ 

打开进水阀。

เปิดวาล์วนํ�า

กดชกัโครกหลายๆ ครั�ง เพื�อตรวจสอบการรั�วซึม
อย่าขันแน่นจนเกินไป!
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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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保养与清洁

为了获得最佳效果，保养产品时请注意以下事项：

• 仔细阅读清洁剂产品的标签，确认清洁剂可以在该材料上安全使用。

• 在产品的整个表面使用清洁液之前，请务必首先在不显眼的位置试验一下。

• 使用清洁剂后，应将产品表面擦拭干净并用水彻底冲洗。附近的表面如有喷
溅的清洁剂，请全部冲洗干净并干燥。

• 请勿让清洁剂黏附或浸渍产品表面。

• 请使用柔软润湿的海绵或抹布。切勿使用刷子或钢丝团等摩擦材料清洁产品
表面。

• 切勿让染色材料与产品表面长时间接触。

• 理想情况下，每次使用后，均应彻底冲洗并将表面的所有水渍吸干。

警告：财产损失或产品损坏隐患。切勿在座便器中使用水箱清洁剂。含
氯（次氯酸钙）的清洁产品可能会严重损坏水箱配件，有可能造成漏水
和财产损失。
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ก�รดูแลรักษ�และก�รทำ�คว�มสะอ�ด

คำ�เตอืน คว�มเส่ียงซึ่งอ�จก่อให้เกดิคว�มเสียห�ยกับที่พกัอ�ศัยและสุขภณัฑ์ 
ห้ามใช้นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์ภายในถงัพกันํา้	เน่ืองจากนํา้ยาทําความสะอาด
สขุภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของคลอไรด์	(แคลเซียมไฮโปคลอไรด์)	อาจทําให้อปุกรณ์ภายใน 
ถงัพกันํา้เกิดการร่ัวซมึและชํารุดได้

	 เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทําความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน	
โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี ้

•	 อา่นฉลากผลติภณัฑ์นํา้ยาทําความสะอาด	 เพ่ือให้แนใ่จวา่	 นํา้ยาทําความสะอาดใช้ได้กบั
สขุภณัฑ์ของทา่น

•	 ตรวจสอบผลติภณัฑ์ทําความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้	โดยทดสอบบน 
ผิวสขุภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน

•	 ล้างนํา้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด	และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งสะอาด	
เพ่ือไมใ่ห้ละอองนํา้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์

•	 ห้ามแชนํ่า้ยาทําความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์	

•	 ใช้ฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ	หรือผ้านุม่ทําความสะอาด	ห้ามใช้วสัดขุดัผิว	เชน่	แปรงขดั	หรือ
แผน่ขดั	ในการทําความสะอาด

•	 ระวงัอยา่ทิง้วสัดท่ีุทําให้เกิดคราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน

•	 เทคนิคการทําความสะอาดท่ีดีคือ	ล้างนํา้ทําความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้ง
	 หลงัจากการใช้งาน
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Troubleshooting

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. Adjust push button rods for proper slack so the flush 
valve seal isn’t held off the flush valve.

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

C. Remove the tank and tighten the flush valve nut if 
flush valve gasket is leaking. Do not overtighten. If 
leakage continues, replace the gasket.

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 

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 lines.
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故障排除

故障特征 解决措施建议

1.冲水不良。 A. 将水箱中的水位调整至水位线位置。

B. 将闭水阀完全打开。

C. 清除排污通道、喷水口或座便器边缘喷水孔的堵塞
物。

D. 清除排污管道的堵塞物。

2.不能冲水。 A. 确认按钮杆位置正确，如有需要，酌情调整。

3.进水阀自行开闭或
无法关闭，将水放
入水箱。

A. 将按钮杆的松紧度调整到合适状态，防止冲水阀密封
圈脱离冲水阀。

B. 如果冲水阀密封圈存在磨损、脏污、不能与阀座对正
的情况，或者冲水阀阀座损坏，应清洁或更换冲水阀
密封圈。

C. 如果冲水阀垫圈漏水，应拆下水箱，拧紧冲水阀螺
母，不过切勿拧得过紧。如果仍然漏水，应更换垫
圈。

D. 清除进水阀密封件上的污物或更换密封组
件。

E. 如果进水阀浮球沉入水中，应更换进水阀。

F. 如果水箱水位太高，应进行调整。

4.水箱注水
   时间太长。

A. 将闭水阀完全打开。

B. 清洁闭水阀入口、阀头或进水管路，冲洗管路。

5.水箱注水
   声音太大。

A. 如果座便器的水压太高，应部分关闭闭水阀。无论作
出怎样的调整，均须检查座便器的工作情况。

B. 清除阀头上的污物或堵塞物，冲洗管路。
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ข้อแนะนำ�ก�รแก้ไขปัญห�เบือ้งต้น

ปัญห�ที่พบ วธีิก�รแก้ไข

1. ระบบชักโครก 
ทำ�ง�นไม่
สมบรูณ์

ก.	ปรับระดบันํา้ในถงัพกันํา้ให้เทา่เส้นระดบันํา้

ข.	 เปิดวาล์วนํา้ให้มากท่ีสดุ

ค.	ตรวจดสูิง่กีดขวางในคอหา่น	รูเจ็ท	และรูใต้ขอบโถสขุภณัฑ์

ง.	ตรวจดสูิง่กีดขวางท่ีทอ่รับนํา้เสียและทอ่ดกักลิน่

2. ระบบชักโครก 
ไม่ทำ�ง�น

ก.	ให้แนใ่จวา่	ก้านกดอยูใ่นตําแหนง่	ปรับแก้ไขหากไมอ่ยูใ่นตําแหนง่	

3. นำ�้ไหลเข้� 
ถงัพกันำ�้ 
ตลอดเวล�

ก.	ปรับความยาวก้านกดหากอยู่ตําแหน่งท่ีไม่เหมาะสม	 กระทัง่ซีลยาง
ของวาล์วนํา้ออกไมเ่ปิดค้างอยู่

ข.	 ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนซีลยางของวาล์วนํา้ออก	 หากเกิดคราบ 
สกปรก	 ซึง่อาจทําให้ซีลยางของวาล์วนํา้ออกไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ท่ีเหมาะสม

ค.	หากประเก็นยางถงัพกันํา้เกิดการร่ัวซมึ	 ให้ถอดถงัพกันํา้และประกอบใหม ่
อีกครัง้	อยา่ขนัแนน่เกินไป	หากยงัเกิดการร่ัวซมึ	ให้เปลีย่นประเก็นยาง
ถงัพกันํา้ใหม่

ง.		ทําความสะอาดซีลยางของวาล์วนํา้เข้า	หรือเปลี่ยนซีลยางใหม่

จ.	 เปลี่ยนวาล์วนํา้เข้าหากลกูลอยไมทํ่างาน

ฉ.	ปรับระดบันํา้ในถงัพกันํา้ให้ลดลง	หากพบวา่นํา้อยูส่งูเกินเส้นระดบันํา้

4. ระยะเวล�ก�ร 
เตมินำ�้ใน 
ถงัพกันำ�้ 
น�นเกนิไป

ก.	 เปิดวาล์วนํา้ให้มากท่ีสดุ

ข.	 ทําความสะอาดวาล์วนํา้เข้า,	 ฝาครอบวาล์ว	 หรือทางนํา้ดี	 จากนัน้ 
กดชกัโครกเพ่ือทําความสะอาดทางนํา้

5. เกดิเสียงดงั 
ขณะเตมินำ�้ 
ในถงัพกันำ�้

ก.	หากมีแรงดนันํา้มากเกินไป	ปรับวาล์วเปิด-ปิดนํา้ให้ลดลง	จากนัน้จงึ
ตรวจสอบประสทิธิภาพการทํางานของสขุภณัฑ์อีกครัง้

ข.		นําสิง่สกปรกหรือสิง่แปลกปลอมออกจากวาล์วนํา้เข้า
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