
Installation and Care Guide
Bubble Massage

คู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา

อ่างอาบน้ำาระบบบับเบิ้ลมาสซาจ

1238090-X2-B ©2016 Kohler Co.



1238090-X2-B 2  Kohler Co.

Important Information

Thank You for Choosing Kohler Company

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.

¨ 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.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

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. Connect only to a circuit protected 
by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-
Breaker (ELCB).

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.

NOTICE: Follow all local plumbing and electrical codes.
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WARNING: Keep the area around the blower motor clean and free of 
debris. Ensure that the area around the blower motor is free of sawdust, 
insulation, dirt, or other small loose debris. Such material could clog the 
blower motor air ducts and reduce the air flow through the blower.

B.	Factory-Assembled	Features
Factory installed components include blower motor with power supply cord, 
check valve, air piping, user keypad, and keypad cable. Other than power  
wiring and plumbing, no assembly is needed.

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

Product	Requirements

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 Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI). 
The GFCI protects against Line-to-ground shock hazard. Use a 220-240 V, 10 A 
(minimum), 50 Hz dedicated service for the bath with airjets.
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Site	Requirements

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 bricklaying 

tools and materials
• Drop Cloth
• Construction adhesive (optional)
• Cement or mortar (optional)

Tools

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

 

A.	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.

Old Bath Floor Protection Boards
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B. Prepare the Site
 CAUTION: Risk of product damage. Do not support the bath by the rim.

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

NOTICE: Provide adequate ventilation and a minimum of 15 cubic feet (.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 2.5 mm from the 
wall or other objects.

NOTE: Install this product according to roughing sheet.

¨ Make sure the flooring offers adequate support for your bath, and verify that 
the subfloor is flat and level.

¨ This bath may be installed in a drop-in or in an island installation. An island 
installation requires a four side surround. In both instances, make sure the 
deck is adequately supported

¨ Install an access panel to allow the blower to be serviced. Jalousie access  
is recommended. Please refer to rough-in for exact location of access panel.

¨ Construct brick or concrete supports.
¨ Provide a 2 mm gap between the bath rim and the concrete or brick framing.

1/2" Water Supply

Power Supply

300-400

Ø2" Outlet

1500

500-700
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C.	Bubble	Area	Construction	Preparation	(Optional)
Make sure you allow for access to the pump in the event the unit requires  
service. When constructing the framing, allow for the thickness of sub and  
finish wall material (e.g. mortar mix and ceramic or marble tilling).
Drop In Installation: Refer to rough-in notes for cutout details. Make sure the 
bubble is supported by the supporting feet on the bottom of the bubble.
Do not hang the bath by the rim.

 

Typical
Access Panel

Bath

2 mm

Tile
Brick

Tile Brick

Bath Rim
2 mm Gap
Between Bath Rim and Framing
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Before Installing the Bath

¨ Your new bubble has been manufactured to the highest possible standards, 
it has been factory tested and approved.

¨ When removing bath from protective carton. DO NOT LIFT BATH BY  
PIPE WORK. Inspect for any possible damage that may have occurred in  
transit. Position a clean drop cloth or similar material in the bottom of the 
bath to pretect the finish. Be careful not to scratch the surface of the bath.

¨ Identify blower and switch access location before proceeding with installation.

NOTE: NO BLOWER AND SWITCH ACCESS NO WARRANTY SERVICE. 
Ventilation must be provided to access panel in order to allow heat from  
blower to dissipate. Jalousie access is recommended.

IMPORTANT: Bath must be installed level on all top edges.

¨ Install the drain to the bath according to the drain manufacturer’s instructions. 
Do not connect the trap at this time.

 

Install the Bath

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

CAUTION: Risk of product damage. Do not lift the bath with airjets  
by the air channels or blower motor, or use the air channels or blower  
motor for structural support of the bath.

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

A.	Choose	to	Use	Concrete	or	Mortar	Bed
NOTE: Do not use gypsum concrete or drywall compound for this application, 
as they will not provide an acceptable, durable bond.
	 ¨ 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.
	 ¨ Insert the drain tailpiece into the floor drain. Make sure the bath is level 

and all feet are sufficiently supported.
	 ¨ Remove the protective tape from the rim.
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C.	Make	Electrical	Connections

WARNING: Risk of electric shock. To reduce the risk of electrical shock, 
connect the control box to a properly grounded, grounding-type receptacle 
protected by Ground-Fault Circuit-Interrupters (GFCI ‘s).
Do not remove the plug grounding pins. Do not use grounding adapters.

NOTE: The bath with airjets model number is printed on a label near the 
blower motor. This label also identifies the electrical rating.

B.	 Install	the	Plumbing

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

	 ¨ Connect the drain to the trap according to the manufacturer ‘s instructions.
	 ¨ Run water into the bath, and check the drain connections for leakage.
	 ¨ Install the faucet valving 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.

NOTE: An access panel will simplify future maintenance.

	 ¨ Your Kohler bath with airjets is equipped with a cord and plug. The 
blower motor has been wired at the factory. A licensed electrician must 
install a dedicated GFCI-protected, 220 V, 10 A, grounded outlet.

	 ¨ Plug the control box into this outlet.
	 ¨ Clean the area of all dust and debris.

D. Test Run the Bath with Airjets
	 ¨ For information on unit operation, refer to the “Bath operation” section.
	 ¨ Check all electrical connections, and make sure the electrical power to the 

bath with airjets is on.
	 ¨ Make sure all piping connections in the air harness are secure.
	 ¨ Verify that the blower motor is secure.
	 ¨ Temporarily remove the plastic drop cloth or other protective sheeting 

from the bath.
	 ¨ Fill the bath to a level at least 50mm above the top of the highest airjet.
	 ¨ Check the drain piping for leaks. Repair any leaks.
	 ¨ Operate the bath and check for air flow through the airjets. Check the air 

piping for air leaks.
	 ¨ Stop the bath and drain the water.
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E.	 Drop-In	Models

Bath
Silicone Filler

Finished Tiled Wall

Paste Mortar

Brick or
Concrete Wall

CAUTION: Risk of product damage. Do not support the weight of the 
bath by the rim. For sunken type installation, construct the ceramic or  
marble tiles. Seal the joints between the bath rim and the tiled wall with 
silicone sealant.

	 ¨ Return the plastic drop cloth or other protective sheeting to the bath.  
Check the drain connections for leakage.

F.	Drilling	And	Cutting	Acrylic

DRILLING: Small holes can be drilled with a twist drill, but the cutting edge 
MUST be backed off with an oil stone (the sharp edge dulled). Large holes 
must be drilled with a hole saw. Maximum drill size-12 mm. Drill speeds  
-6 mm 1800 RPM -12 mm 900 RPM.

NOTE: Always drill from acrylic surface.

CUTTING: If for any reason the acrylic requires cutting, use a fine tooth  
hacksaw and proceed with caution. Edges can be smoothed with a second-cut 
file and medium-fine sandpaper. If the surface of the acrylic should happen 
to be damaged, it can be restored by polishing with an abrasive cleaner. Deep 
scratches can be removed by rubbing with 600 grade wet & dry sandpaper then 
polishing.

G.	Clean-Up	After	Installation
	 ¨ Clean the area around the blower motor of all dust and debris.
	 ¨ Use warm water and a liquid detergent to clean the surface of the bath 

with airjets. Do not use abrasive cleansers, as may scratch and dull 
the surface. Do not use powdered cleaners unless the cleaner is fully  
Dissolved in water. Solid substances could block the airjets. Do not use 
bleach or ammonia cleaning solutions. Chemically active cleaning  
solutions can damage the bath surface. Refer to the homeowners guide 
for normal cleaning recommendations.
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Bath Operation
A. Fill the Bath

 

B. Keypad Operation

Power On/Off Turns the blower motor on and off. Pressing the switch 
once starts the blower motor at a low speed. Pressing the 
button again stops the blower motor. The blower motor 
automatically stops after about 20 minutes of operation. 
The blower motor can be restarted by pressing the On/
Off button.

Purge Mode Initiates the purge cycle manually. The purge cycle blows 
any residual water out of the air channels after the bath has 
been drained. Pressing the button once starts the blower 
motor at low-speed. The blower motor stops automatically 
after about two minutes. Pressing the button again before 
the cycle ends will stop the blower motor. Note that this 
product also has an automatic purge cycle, which initiates 
about 30 minutes after the blower has stopped.

Increases Flow Increases the air flow.

Decreases Flow Decreases the air flow.

Purge Mode

On/Off

Increases Flow

Decreases Flow

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 blower motor air ducts and reduce 
the air flow through the blower motor.

NOTE: Please read these steps carefully before you operate your bath with air-
jets. Troubleshoot any problems using the “Troubleshooting” section.
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C.	Preliminary	Checks
	 ¨ Temporarily remove all access panels.
	 ¨ Verify that the union connection at the check valve is securely hand  

tightened.
	 ¨ Verify that the screws are installed in the PVC air piping at the blower  

motor and at the check valve.
	 ¨ Verify that cable ties support the air piping.
	 ¨ Verify that the blower motor is secure.
	 ¨ Verify that the keypad cable is securely connected at the user keypad and 

at the blower motor.
	 ¨ Fill the bath to a level at least 50mm above the top of the highest airjet.

D.	Confirm	Air	System	Operation
	 ¨ Press the power button on the user keypad.
	 ¨ Observe that the blower motor starts at a low speed.
	 ¨ Observe that air is blowing through all of the airjets.
	 ¨ Press the up button on the user keypad.
	 ¨ Verify that the air flow increases.
	 ¨ Press the down button on the user keypad.
	 ¨ Verify that the air flow decreases.
	 ¨ Press the power button on the keypad to stop the blower motor.

E.	 Confirm	Manual	Purge	Operation
	 ¨ Drain the bath.
	 ¨ When the bath has drained, press the purge button once.
	 ¨ Observe that the blower motor starts at low speed and blows any residual 

water from the air channels.
	 ¨ Observe that air comes out of the airjets.
	 ¨ Verify that pressing the purge button again stops the blower motor.
	 ¨ Press the purge button to restart the manual purge.
	 ¨ Observe that the blower motor stops automatically after about two minutes.

F.	 Confirm	Automatic	Purge	Operation
	 ¨ Press the power button.
	 ¨ Press the power button again to turn off the blower. Note the time.
	 ¨ If filled, drain the bath.
	 ¨ Observe that the blower motor starts in the purge cycle after about  

30 minutes.
	 ¨ Observe that the blower motor stops automatically after about two  

minutes.
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Troubleshooting	Guide

Symptoms Probable Cause Recorrective Action

1. Bath with airjets 
does not start.

A. No power to blower  
motor.

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 cable.

C. User keypad does not 
work.

C. Check wire connections. 
Replace user keypad.

D. Blower motor does not 
work.

D. Replace blower motor.

2. Blower motor 
starts, but there 
are few or no  
bubbles.

A. Blower motor is 
     disconnected.

A. Connect blower motor to 
air harness.

B. Blower motor air flow is 
restricted.

B.  Clean the area around the 
blower motor. Ensure 

     adequate ventilation.

3. Bath stops  
automatically 
before  
18 minutes.

A. GFCI or ELCB trips. A. Identify source of fault 
and correct.

B. Motor overheated and 
     protection device  

activated.

B. Check for blockage at  
motor vents. Remove 
blockage and allow motor 
to cool.

4. Bath does not 
stop  
automatically 
after 22 minutes.

A. Blower motor does not 
work.

A. Replace blower motor.

5. Blower motor 
does not stop 
when power 
button on user 
keypad is 
pressed.

A. User keypad cable loose 
or damaged.

A. Check wire connections. 
     If necessary, replace user 

keypad cable.

B. User keypad does not 
work.

B. Replace user keypad.
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Care and Cleaning

Consumer	Responsibilities
Please comfirm that the bubble massage bath is installed according to the  
installation instructions.
Massage system should be used at least once a month to avoid the possibility 
that the electrical fittings be damaged because of excessive moisture.
Cleaning Acrylic Surfaces: Do not use abrasive cleansers on any acrylic surfaces, 
as they will scratch and dull the surface. Wipe out the bath after each use to 
prevent a build-up of soap and scum.
If the acrylic surface become dull, an automotive type rubbing compound* 
may be used on the unit, followed by an application of paste wax.
*We recommended:
Rubbing compound mequiars mirror glaze 28 metal polish (import product) 
or “green oil”.

Symptoms Probable Cause Recorrective Action

6. Blower motor 
operates but 

     variable speed 
feature does not 
work.

A. User keypad cable loose 
or damaged.

A. Check wire connections. 
     If necessary, replace user 

keypad cable.

B. User keypad does not 
work.

B. Replace user keypad.

C. Blower motor does not 
work.

C. Replace blower motor.

7. Automatic 
purge cycle 
does not occur.

A. Blower motor does not 
work.

A. Replace blower motor.

8. Manual purge 
cycle does not 
work.

A. User keypad cable loose 
or damaged.

A. Check wire connections. 
If necessary, replace user 
keypad cable.

B. User keypad does not 
work.

B. Replace user keypad.

C. Blower motor does not 
work.

C. Replace blower motor.



ข้อพึงระวัง  ปฏิบตัติามข้อก�าหนดของสขุาภิบาลและกระแสไฟฟ้า

ข้อส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย

ก.  อันตรำยจำกกำรติดตั้ง

อันตรำย  ควำมเสี่ยงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ซึ่งอำจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือได้รับ
บำดเจ็บ อา่นข้อควรระวงัท่ีระบอุยูใ่นคูมื่อนี ้

ข้อมูลส�ำคัญ

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์

¨ โปรดอา่นค�าแนะน�าการตดิตัง้ในแตล่ะหวัข้อตามล�าดบั เพ่ือให้ทา่นเข้าใจถงึขัน้ตอนในการตดิตัง้ 
รวมถึงการใช้เคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ�าเป็น และเหมาะสมกบัการติดตัง้ของท่าน ซึง่อาจ
ช่วยท่านหลีกเลี่ยงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ควรอ่านและปฏิบตัิตามค�าแนะน�าเพ่ือ
การตดิตัง้ท่ีเหมาะสม

¨ ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ได้
พฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ืองสม�่าเสมอ ดงันัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

¨ คูมื่อฉบบันีมี้ข้อมลูส�าคญัเก่ียวกบัการดแูลรักษา, การท�าความสะอาด และการรับประกนั 
โปรดมอบคู่มือนี้ให้แก่เจ้ำของผลิตภัณฑ์

 เราขอขอบคณุทา่นท่ีเลือกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์ เรามีความยินดีอยา่งย่ิงท่ีทา่นให้ความ 
ไว้วางใจในคณุภาพผลิตภณัฑ์โคห์เลอร์ โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศึกษาคู่มือก่อนการติดตัง้ 
หากทา่นพบปัญหาเก่ียวกบัการตดิตัง้หรือการท�างาน กรุณาตดิตอ่ลกูค้าสมัพนัธ์ (ประเทศไทย)
0-2204-6222 ขอขอบคณุอีกครัง้ท่ีทา่นเลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์

ค�ำเตอืน  ควำมเสีย่งจำกกระแสไฟฟ้ำลดัวงจร  เช่ือมข้อตอ่สายไฟโดยชา่งผู้ช�านาญการ 
ด้านไฟฟ้า

ค�ำเตือน  ควำมเสี่ยงจำกกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร  ติดตัง้อปุกรณ์ตดักระแสไฟฟ้า
อตัโนมตัแิบบ GFCI หรือ ELCB

ค�ำเตอืน  ควำมเสีย่งจำกกระแสไฟฟ้ำลดัวงจร  ถอดปลัก๊ทกุครัง้ก่อนการตดิตัง้หรือ 
ซอ่มบ�ารุง

ค�ำเตือน  ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ได้รบับำดเจ็บและเสยีหำย  โปรดอา่นค�าแนะน�า 
การตดิตัง้ก่อนเร่ิมการตดิตัง้ และปฏิบตัติามข้อจ�าเพาะของผลติภณัฑ์
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ข้อส�ำคัญส�ำหรับผลิตภัณฑ์

ก.  ข้อมูลจ�ำเพำะที่ส�ำคัญ
	 ¨ ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
	 ¨ ตดิตัง้ผลติภณัฑ์บนพืน้ท่ีได้ระดบั
	 ¨ เตรียมพืน้ท่ีให้เหมาะกบัโครงสร้างรองรับอา่งอาบน�า้
	 ¨ อา่งอาบน�า้ระบบน�า้วนอดัอากาศถกูออกแบบมาเพ่ือรองรับการตดิตัง้หลากหลายรูปแบบ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

ข. กำรระบุลักษณะเฉพำะของก๊อกน�้ำ
 หากใช้ก๊อกน�า้ท่ีตดิตัง้บนขอบอา่งอาบน�า้ ต้องตรวจสอบระยะสายน�า้ดีท่ีประกอบระหวา่ง
วาล์วกบัหวัก๊อกน�า้ เพ่ือให้แนใ่จวา่ ก๊อกน�า้มีพืน้ท่ีการตดิตัง้ท่ีเหมาะสมตามระยะการตดิตัง้ท่ี
ระบไุว้

ค. กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 ตรวจสอบความเสียหายหรือช�ารุดของอา่งอาบน�า้ เก็บอปุกรณ์ทัง้หมดไว้ในกลอ่งระหวา่ง 
รอติดตัง้เพ่ือป้องกนัความเสียหายหรือช�ารุด

ง.  ระบบไฟที่จ�ำเป็น
 การตดิตัง้ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตัแิบบ GFCI หรือ ELCB โดยใช้อปุกรณ์
รองรับท่ีขนาด 220-240 โวลต์, อยา่งน้อย 10 แอมป์, 50 เฮิรตซ์ ส�าหรับรองรับระบบแอร์เจ็ท

ข.  ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรติดตั้งจำกโรงงำน
 ผลติภณัฑ์ได้รับการตดิตัง้เคร่ืองมอเตอร์เป่าลม, สายไฟ, เช็ควาล์ว, ทอ่ลม, แผงสวิตซ์ควบคมุ 
และสายเคเบลิแผงสวิตซ์ควบคมุจากโรงงาน ไมจ่�าเป็นต้องประกอบอปุกรณ์อ่ืนเพ่ิมเตมินอกจาก
สายไฟและทอ่ประปา

ค�ำเตือน  เผือ่พืน้ท่ีบรเิวณเครือ่งเป่ำลมส�ำหรบักำรท�ำควำมสะอำด  ให้มัน่ใจวา่
บริเวณรอบเคร่ืองมอเตอร์เป่าลมไมมี่ฝุ่ นหรือเศษผง ซึง่อาจท�าให้เคร่ืองเป่าลมอดุตนั และ
ท�างานไมเ่ตม็ประสทิธิภาพ

ค�ำเตือน  ไม่อนุญำตให้ท�ำกำรดดัแปลงใดๆ  ซึง่อำจเป็นสำเหตใุห้เกิดกำรใช้งำน 
ท่ีไม่ปลอดภยัหรอืมผีลต่อประสทิธภิำพกำรใช้งำนของหัวเจท็  ห้ามย้ายต�าแหนง่
เคร่ืองเป่าลมหรือดดัแปลงใดกบัระบบและชดุอปุกรณ์ตา่งๆ  ซึง่อาจมีผลกบัประสทิธิภาพ 
และความปลอดภยัในการใช้งานระบบน�า้วนอดัอากาศ โคห์เลอร์(ประเทศไทย) จะ
ไมรั่บผิดชอบตอ่การกระท�าดงักลา่ว รวมถงึการได้รับบาดเจ็บและความเสยีหายตา่งๆ 
ท่ีอาจเกิดขึน้จากการแก้ไขดดัแปลงโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
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เคร่ืองมือ

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

เครื่องมือและวัสดุเพิ่มเติม
 • เคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ส�าหรับงานไม้ หรือ เคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ส�าหรับงานก่ออิฐ
 • เศษผ้า
 • กาว
 • ปนูซีเมนต์ หรือปนู

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

อ่างอาบน้ำเก่า
ไม้กระดานสำหรับรองอ่างอาบน้ำ

เตรียมพื้นที่ติดตั้ง

ก.  ยกอ่ำงอำบน�้ำเก่ำออก (กรณีมีชุดเก่ำ)
 ถอดสะดืออา่งอาบน�า้ออกจากทอ่น�า้เสยี สกดัผนงัเก่าออก และเลื่อนไม้กระดานเข้าใต้ 
อา่งอาบน�า้เพ่ือป้องกนัพืน้ผิวเกิดรอยขีดขว่นจากนัน้เลื่อนอา่งอาบน�า้ชดุเก่าออกจากต�าแหนง่ 
ดงัภาพ
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ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด  ห้ามใช้ขอบอา่งอาบน�า้ใน
การรับน�า้หนกั

	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ พืน้ท่ีตดิตัง้สามารถรองรับน�า้หนกัอา่งอาบน�า้ และตรวจสอบวา่
พืน้ส�าเร็จได้ระดบัส�าหรับการตดิตัง้

	 ¨ อ่างอาบน�า้นีส้ามารถติดตัง้ได้ทัง้แบบฝังหรือแบบเกาะรอบทัง้สี่ด้าน และให้มัน่ใจว่า 
กรอบท่ีก่อไว้ส�าหรับรองรับอา่งอาบน�า้สามารถรองรับน�า้หนกัอา่งอาบน�า้ได้

¨ ติดตัง้ช่องซ่อมบ�ารุงรักษาไว้ส�าหรับการบ�ารุงรักษามอเตอร์ควบคุมและแผงควบคุม 
หน้าจอสมัผสั แนะน�าให้เป็นชนิดช่องหน้าต่างบานเกล็ด โปรดอ้างอิงขนาดช่องซอ่ม 
บ�ารุงรักษาจากเอกสารระยะการตดิตัง้

¨ ก่ออิฐหรือคอนกรีตส�าหรับเตรียมพืน้ท่ีตดิตัง้อา่งอาบน�า้

¨ เว้นชอ่งวา่ง 2 มม. ระหวา่งขอบอา่งอาบน�า้และคอนกรีตหรืออิฐกรอบท่ีรองรับอา่ง
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ข.  เตรียมพื้นที่ติดตั้ง

ข้อพึงระวัง  พืน้ท่ีรองรับอา่งอาบน�า้จะต้องสามารถรองรับน�า้หนกัได้อยา่งน้อย 390 กิโลกรัม/
ตารางเมตร

ข้อพงึระวงั  เตรียมพืน้ท่ีติดตัง้ให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอและเว้นท่ีว่างไว้อย่างน้อย 
15 ลกูบาศก์ฟตุ (0.4 ลกูบาศก์เมตร) เพ่ือระบายความร้อนมอเตอร์ ตดิตัง้มอเตอร์หา่งจากผนงัหรือ
วตัถอ่ืุนๆ ไมน้่อยกวา่ 2.5 มม.

ข้อสงัเกต  ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้เอกสารระยะการตดิตัง้

300-400

1500
500-700

ปลักไฟ 

ท่อนาดี Ø1/2"

ท่อนาทิง Ø2"



ค. กำรเตรียมกรอบที่รองรับอ่ำงอำบน�้ำบับเบิ้ลมำสซำจ (เพิ่มเติม)
 ให้แน่ใจว่า ท่านเตรียมช่องซ่อมบ�ารุงรักษาไว้ส�าหรับการซ่อมป๊ัมมอเตอร์เม่ือก่อกรอบ 
ให้เผ่ือความหนาของวสัดพืุน้ผิวและผนงัส�าเร็จ (เชน่ กรอบอิฐและกระเบือ้งหรือหินออ่น)

 ส�าหรับการตดิตัง้แบบฝัง: ขนาดกรอบอา่งอาบน�า้ให้อ้างอิงกระดาษแมแ่บบ ตรวจสอบ 
ให้แนใ่จวา่ อา่งอาบน�า้มีขาตัง้รองรับอา่ง ห้ามตัง้หรือยกอา่งอาบน�า้จากขอบอา่ง

ขอบอ่างอาบนํ้า
เว้นห่าง 2 มม.
ระหว่างขอบอ่างอาบนํ้ากับกรอบที่รองรับอ่าง

ช่องซ่อมบำรุง

2 มม.

กระเบื้อง
อิฐ

กระเบื้อง อิฐ

อ่างอาบนํ้า
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ก่อนกำรติดต้ังอ่ำงอำบน�ำ้
¨ อ่างอาบน�า้บบัเบิล้มาสซาจได้มาตรฐานการผลิตมาจากโรงงานท่ีผ่านมาตรฐานและได้รับ

การรับรองจากทางบริษัทฯ

¨ เม่ือยกอ่างอาบน�า้ออกมาจากกล่องบรรจุภัณฑ์ ห้ามยกอ่างอาบน�า้จากท่อท่ีอยู่รอบ 
อ่างอาบน�า้ ตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการขนส่งสินค้า หาผ้านุ่มวางใต้ 
อา่งอาบน�า้เพ่ือป้องกนัรอยขีดขว่นบนพืน้ผิวส�าเร็จและพืน้ผิวผลติภณัฑ์

¨ ระบตุ�าแหนง่ของมอเตอร์และแผงควบคมุหน้าจอสมัผสัก่อนเร่ิมด�าเนินการตดิตัง้

ข้อสังเกต  หำกไม่มีช่องบ�ำรุงรักษำมอเตอร์หรือแผงควบคุมหน้ำจอสัมผัสจะไม่ได้ 
รับประกันสินค้ำ  จะต้องมีหน้าตา่งระบายลมเพ่ือระบายความร้อนเคร่ืองมอเตอร์ แนะน�าให้ 
ตดิตัง้หน้าตา่งบานเกลด็

ข้อส�ำคัญ เม่ือติดตัง้อา่งอาบน�า้ ขอบด้านบนของอา่งอาบน�า้ต้องได้ระดบัเทา่กนัทกุด้าน

¨ ตดิตัง้ทอ่น�า้ทิง้เข้ากบัอา่งอาบน�า้ โดยปฏิบตัติามค�าแนะน�าของผู้ผลติ ห้ามตอ่ข้อตอ่น�า้ทิง้
ในขัน้ตอนนี ้

ตดิตัง้อ่ำงอำบน�ำ้ 

ข้อควรระวงั  ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรดุ  ห้ามยกอา่งอาบน�า้จากทอ่
ลมหรือมอเตอร์ และห้ามใช้ท่อลมหรือมอเตอร์ใช้การรับน�า้หนกัตวัอ่างอาบน�า้

ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด ห้ามใช้ขอบอา่งอาบน�า้ใน
การรับน�า้หนกั

หากพืน้ส�าเร็จไมไ่ด้ระดบัส�าหรับการติดตัง้ อาจต้องใช้วสัดบุลอ็คอ่ืนๆ หากจ�าเป็น

ก.  วิธีเลือกใช้ซีเมนต์หรือฉำบปูน
ข้อพึงสังเกต ห้ามใช้ยิปซัม่หรือสว่นผสมของ drywall ในการติดตัง้ เน่ืองจากวสัด ุหรือวิธีการ
นีไ้มเ่หมาะสมและไมมี่ความคงทนส�าหรับการตดิตัง้

	 ¨ ฉาบพืน้เป็นชัน้หนา 50 มม. ในบริเวณท่ีตดิตัง้อา่งอาบน�า้ เพ่ือชว่ยในการปรับระดบั 
และรองรับน�า้หนกัอา่งอาบน�า้

	 ¨ ฉาบปูนกันน�า้และทาสีกันน�า้บนพืน้ผิว

	 ¨ มีผู้ ช่วยยกอ่างอาบน�า้เข้าในต�าแหน่งติดตัง้

	 ¨ ตดิตัง้สะดืออา่งเข้ากบัทอ่น�า้ทิง้ท่ีเตรียมไว้ ให้มัน่ใจวา่อา่งอาบน�า้ได้ระดบัและรองรับ
ด้วยขาอา่ง

	 ¨ ดึงเทปใสออกจากขอบอ่างอาบน�า้
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	 ¨ อา่งอาบน�า้บบัเบิล้มาสซาจของทา่นได้ตดิตัง้สายไฟ และปลัก๊ไฟไว้เรียบร้อยจากโรงงาน 
ผู้ ผลิต ช่างไฟฟ้าต้องเป็นผู้ติดตัง้อปุกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิแบบ GFCI หรือ  
ELCB, 220 โวลต์, 10 แอมป์ ท่ีมีสายดนิ

	 ¨ เสียบปลัก๊กล่องควบคุมเข้ากับอุปกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมัติ

	 ¨ ท�าความสะอาดเศษผงและฝุ่ นละอองในบริเวณนี ้

ง.  ทดสอบกำรท�ำงำนของอ่ำงอำบน�้ำบับเบิ้ลมำสซำจ

	 ¨ ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้งาน โปรดดหูวัข้อ “การใช้งานอา่งอาบน�า้”

	 ¨ ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายไฟทัง้หมด ให้แนใ่จวา่ได้เสยีบปลัก๊ไฟของอา่งอาบน�า้เรียบร้อยแล้ว

	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อต่อตามท่อลมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มอเตอร์ควบคุมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

	 ¨ ลอกพลาสตกิท่ีหุ้มอา่งอาบน�า้ออก

	 ¨ เตมิน�า้ในอา่งอาบน�า้ให้อยูใ่นระดบัเหนือกวา่หวัเจ็ทอยา่งน้อย 50 มม.

	 ¨ ตรวจสอบทอ่ระบายน�า้เพ่ือตรวจหาจดุร่ัวซมึ หากเกิดการร่ัวซมึให้ท�าการซอ่มแซมจดุร่ัวซมึ

	 ¨ เร่ิมใช้งานอา่งอาบน�า้ แตะปุ่ มค�าสัง่เปิด/ปิดระบบบบัเบิล้มาสซาจ และตรวจสอบดวูา่ 
มีลมปลอ่ยออกจากรูแอร์เจ็ท และตรวจสอบตามทอ่ลมเพ่ือตรวจหาจดุร่ัวซมึ

	 ¨ ปิดระบบ และระบายน�า้ออก

ข. ติดตั้งท่อน�้ำ
ข้อควรระวงั  ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรดุ  ให้แนใ่จวา่ ซีลปิดทอ่น�า้ทิง้ 
เรียบร้อยแล้ว

	 ¨ ตอ่ทอ่ระบายน�า้

	 ¨ เปิดน�า้ลงอ่างอาบน�า้ เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซึม

	 ¨ ตดิตัง้ก๊อกน�า้ตามคูมื่อแนะน�าการตดิตัง้ของผู้ผลติก๊อกน�า้ อยา่เพ่ิงตดิตัง้หวัก๊อกจนกวา่ 
จะด�าเนินการตดิตัง้ทอ่น�า้ให้เสร็จเรียบร้อย เปิดน�า้ร้อนและน�า้เยน็ เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึ 
ในจดุตา่งๆ

ข้อพึงระวัง  ชอ่งซอ่มบ�ารุงชว่ยให้งา่ยส�าหรับการซอ่มบ�ารุงรักษาในอนาคต

ค. ต่อสำยไฟ
ค�ำเตือน ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร  เพ่ือหลีกเลี่ยงความ 
เสีย่งซึง่อาจท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจร ให้ตดิตัง้อปุกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตั ิ
แบบ GFCI หรือ ELCB ห้ามถอดหมุดเสียบสายดินออก

ข้อพึงระวัง ฉลากท่ีตดิอยูบ่นกลอ่งควบคมุ มีคา่ระบไุฟฟ้าท่ีส�าคญั
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ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด  ห้ามใช้ขอบอา่งอาบน�า้เพ่ือ 
การรับน�า้หนกั ให้ก่อกระเบือ้งเซรามิกหรือหินออ่นส�าหรับการตดิตัง้ด้านใต้อา่งอาบน�า้ 
และทาซลิโิคนระหวา่งรอยตอ่ขอบอา่งอาบน�า้และกระเบือ้ง

อ่างอาบน้ำ
ซิลิโคน

กระเบื้องผนัง

ฉาบปูน

ก่ออิฐหรือผนังคอนกรีต

	 ¨ ปิดพลาสตกิท่ีหุ้มอา่งอาบน�า้อีกครัง้ ตรวจสอบการร่ัวซมึจากทอ่ระบายน�า้

จ.  อ่ำงอำบน�้ำแบบฝังตัว

ฉ. กำรเจำะ และตัดอ่ำงอำบน�้ำอะคริลิค

กำรเจำะ  การเจาะรูขนาดเล็กท�าได้โดยใช้สว่าน และลบคมด้วยหินน�า้มัน (หินลบัมีด) 
ส่วนการเจาะรูขนาดใหญ่จะต้องเจาะด้วยสว่านดอกเจาะโดยขนาดของรูเจาะจะต้องมี
ขนาดไมเ่กิน 12 มม. ความเร็วดอกสวา่นส�าหรับขนาด 6 มม. คือ 1800 รอบ/นาที ความเร็ว 
ดอกสวา่นส�าหรับขนาด 12 มม. คือ 900 รอบ/นาที

ข้อพึงระวัง ให้เจาะรูจากพืน้ผิวอะคริลคิ

กำรตัด หากมีเหตจุ�าเป็นต้องตดัสว่นใดสว่นหนึง่ของอา่งอาบน�า้อะคริลคิ ให้ใช้ดอกเจาะท่ีคม 
หรือใบเลือ่ยแบบฟันละเอียด ซึง่ต้องด�าเนินการด้วยความระมดัระวงั จากนัน้จงึลบขอบคมให้เรียบ 
โดยใช้กระดาษทรายหยามระดบักลาง หากพืน้ผิวของอะคริลคิเกิดความเสียหาย อาจท�าการ
ขดัด้วยผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดชนิดขดัพืน้ผิว หากมีรอยขีดขว่นลกึ สามารถลบรอยออกได้
โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 600
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หมำยเหตุ  โปรดอา่นขัน้ตอนให้เข้าใจก่อนทา่นใช้งานอา่งอาบน�า้บบัเบิล้มาสซาจ หากเกิด
ปัญหาในการใช้งาน แนะน�าให้อา่นหวัข้อ “แนะน�าการแก้ปัญหาเบือ้งต้น” 

กำรใช้งำนอ่ำงอำบน�ำ้

ก.  เปิดน�้ำลงอ่ำงอำบน�้ำ

ข้อควรระวงั  ควำมเสีย่งซึง่อำจท�ำให้ผลติภณัฑ์ช�ำรดุ  ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ บริเวณ 
รอบๆ มอเตอร์ปราศจากขีเ้ลื่อย, ฉนวน, สิง่สกปรก หรือเศษชิน้สว่นเลก็ๆ วสัดดุงักลา่ว 
อาจท�าให้เกิดการอดุตนัท่ีทอ่มอเตอร์เป่าลมและลดการระบายลม

ข. วิธีใช้แผงสวิตช์ควบคุม

ปุ่ มเพ่ิมแรงลมอดัอากาศ

ปุ่ มลดแรงลมอดัอากาศปุ่ มเปิด-ปิด
ระบบอดัอากาศ

ปุ่ มระบายน้ํา
ชอ่งอดัอากาศ

ช. ท�ำควำมสะอำดหลังจำกกำรติดตั้ง
	 ¨ ท�าความสะอาดเศษผง และคราบฝุ่ นละอองบริเวณมอเตอร์
	 ¨ ใช้น�า้อุ่นและน�า้ยาซกัผ้าท�าความสะอาดพืน้ผิวของอ่างอาบน�า้ ห้ำมใช้ผลิตภัณฑ์ 

ท�ำควำมสะอำดชนิดขัดพื้นผิว ซึ่งอาจท�าให้พืน้ผิวเกิดรอยขีดข่วนและหมองคล�า้ 
ห้ำมใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดชนิดผง หากไม่ได้เจือจางด้วยน�า้ก่อนเพราะอาจ
ท�าให้ระบบอดัอากาศอดุตนั  ห้ำมใช้สำรฟอกขำวหรือแอมโมเนีย  ในการท�าความ
สะอาด ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี อาจท�าให้พืน้ผิวของ 
อา่งอาบน�า้ เกิดความเสยีหาย กรุณาอา่นค�าแนะน�าการท�าความสะอาดในคูมื่อการดแูล
รักษาและการท�าความสะอาด
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ค. กำรตรวจสอบเบื้องต้น
	 ¨ ถอดชอ่งดแูลรักษาออกชัว่คราว
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่  ขนัข้อตอ่วาล์วกนัน�า้ไหลย้อนกลบัจนแนน่
	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  ติดตัง้สกรูเข้ากบัท่อลมพีวีซีท่ีต�าแหน่งมอเตอร์เป่าลมและวาล์ว

กนัน�า้ไหลย้อนกลบั
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่  ท่ีรัดสายไฟรองรับทอ่ลม
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่  มอเตอร์เป่าลมท�างานปลอดภยั
	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  ต่อสายไฟแผงสวิตซ์ควบคุมท่ีต�าแหน่งแผงสวิตซ์ควบคุมและ

มอเตอร์เป่าลมให้แนน่
	 ¨ เตมิน�า้ในอา่งอาบน�า้ให้อยูใ่นระดบัเหนือกวา่หวัเจ็ทอยา่งน้อย 50 มม.

ปุ่มเปิด-ปิด กดปุ่ ม1 ครัง้เพ่ือให้มอเตอร์เป่าลมท�างานท่ีความเร็วต�่า กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือให้ 
มอเตอร์เป่าลมหยดุท�างาน มอเตอร์เป่าลมจะหยดุท�างานอตัโนมตัหิลงัจาก 
ท�างานไปแล้วประมาณ 20 นาที เปิดมอเตอร์เป่าลมอีกครัง้โดยกดปุ่ มเปิด-ปิด

ปุ่มระบำยน�้ำ
ช่องอัดอำกำศ

โหมดระบายน�า้ช่องอัดอากาศท�าหน้าท่ีเป่าน�า้ท่ีตกค้างออกจากรูอากาศ 
หลงัจากระบายน�า้ออกหมดแล้ว กดปุ่ ม 1 ครัง้เพ่ือให้มอเตอร์เป่าลมท�างาน
ท่ีความเร็วต�่า มอเตอร์เป่าลมจะหยดุท�างานอตัโนมตัหิลงัจากท�างานไปแล้ว 
ประมาณ 2 นาที ระหว่างท่ีโหมดระบายน�า้ช่องอดัอากาศท�างาน ท่าน 
สามารถกดปุ่ มนีอี้กครัง้ เพ่ือให้โหมดดงักล่าวหยุดท�างาน โปรดจ�าไว้ว่า 
อา่งอาบน�า้รุ่นนีมี้โหมดระบายน�า้ช่องอดัอากาศอตัโนมตัิ ซึ่งจะเร่ิมท�างาน
หลงัจากมอเตอร์เป่าลมหยดุท�างานประมาณ 30 นาที

ปุ่มลูกศรขึ้น เพ่ิมแรงลมอดัอากาศ

ปุ่มลูกศรลง ลดแรงลมอดัอากาศ
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ง.  ตรวจสอบกำรท�ำงำนของระบบอัดอำกำศ

	 ¨ กดปุ่ มเปิด-ปิดบนแผงสวิตซ์ควบคมุ
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่  มอเตอร์เป่าลมเร่ิมท�างานท่ีความเร็วต�่า
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่  มีลมเป่าออกมาจากรูเจ็ท
	 ¨ กดปุ่ มลกูศรขึน้บนแผงสวิตซ์ควบคมุ
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่  แรงลมอดัอากาศเพ่ิมขึน้
	 ¨ กดปุ่ มลกูศรลงบนแผงสวิตซ์ควบคมุ
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่  แรงลมอดัอากาศลดลง
	 ¨ กดปุ่ มเปิด-ปิดเพ่ือปิดเคร่ือง

จ.  ตรวจสอบกำรท�ำงำนของโหมดระบำยน�้ำช่องอัดอำกำศแบบแมนนวล

	 ¨ ระบายน�า้ออกจากอา่งอาบน�า้
	 ¨ หลงัระบายน�า้ออกจนหมด กดปุ่ มระบายน�า้ชอ่งอดัอากาศ 1 ครัง้
	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มอเตอร์เป่าลมเร่ิมท�างานท่ีความเร็วต�่า และเป่าน�า้ท่ีตกค้าง
 ออกจากรูอากาศ
	 ¨ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ มีลมเป่าออกมาจากรูเจ็ท
	 ¨ กดปุ่ มระบายน�า้ชอ่งอดัอากาศอีกครัง้เพ่ือปิดมอเตอร์เป่าลม
	 ¨ กดปุ่ มระบายน�า้ช่องอดัอากาศเพ่ือเร่ิมใช้งานโหมดระบายน�า้ช่องอดัอากาศแบบแมน

นวลอีกครัง้
	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  มอเตอร์เป่าลมหยุดท�างานอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป

ประมาณ 2 นาที

ฉ.  ตรวจสอบกำรท�ำงำนของโหมดระบำยน�้ำช่องอัดอำกำศแบบอัตโนมัติ

	 ¨ กดปุ่ มเปิด-ปิด
	 ¨ กดปุ่ มเปิด-ปิดอีกครัง้เพ่ือปิดเคร่ือง จากนัน้จดบนัทกึเวลา
	 ¨ หากน�า้เตม็อา่งให้ระบายออก
	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มอเตอร์เป่าลมเร่ิมท�างานในโหมดระบายน�า้ช่องอัดอากาศ 

หลงัจากเวลาผา่นไปประมาณ 30 นาที
	 ¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มอเตอร์เป่าลมหยุดท�างานอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป

ประมาณ 2 นาที
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ข้อแนะน�ำกำรแก้ไขปัญหำเบือ้งต้น
ปัญหำที่พบ สำเหตุ วิธีกำรแก้ไข

1. ระบบอัดอากาศ
     ไม่ท�างาน

ก. ไมมี่กระแสไฟเข้าเคร่ือง
มอเตอร์เป่าลม

ก. ตัง้/เปิด-ปิดเบรกเกอร์ GFCI 
หรือ ELCB ใหม ่และตรวจ
สอบสายไฟ 

ข. ข้อตอ่แผงสวิตซ์ควบคมุหลวม
หรือช�ารุด

ข. ตรวจสอบข้อตอ่สายไฟ 
เปลี่ยนข้อตอ่แผงสวิตซ์
ควบคมุหากช�ารุด

ค. แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ค. ตรวจสอบข้อตอ่สายไฟ 
เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

ง. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลม 
ไมท่�างาน

ง. เปลี่ยนเคร่ืองมอเตอร์เป่าลม

2. ระบบอดัอากาศ
ท�างาน แตมี่ลม
ออกน้อยหรือ 
ไมมี่ลม

ก. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลม 
ไมท่�างาน

ก. ตรวจสอบตามข้อตอ่เคร่ือง 
เป่าลม 

ข. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลมอดุตนั ข. ท�าความสะอาดบริเวณรอบ
     เคร่ืองมอเตอร์เป่าลม  

ให้แนใ่จวา่เคร่ืองสามารถ
ระบายอากาศได้

3. อา่งอาบน�า้หยดุ
อตัโนมตัก่ิอน  
18 นาที

ก. GFCI หรือ ELCB ตดัไฟ ก. ตรวจสอบข้อตอ่สายไฟ

ข. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลมร้อนจดั, 
เคร่ืองหยดุท�างาน

 

ข. ตรวจสอบสิง่อดุตนัท่ีมอเตอร์
    เคร่ืองเป่าลม น�าสิง่อดุตนัออก

และปลอ่ยให้เคร่ืองเป่าลม
เยน็ลง

4. อา่งอาบน�า้ไมห่ยดุ
ท�างานอตัโนมตัิ
ภายใน 22 นาที

ก. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลมท�างาน
ตอ่เน่ือง ไมห่ยดุท�างานตามท่ี
ก�าหนด 

ก. เปลี่ยนเคร่ืองมอเตอร์เป่าลม 

5. เม่ือกดปุ่ มเปิด 
เคร่ืองมอเตอร์เป่า
ลมไมท่�างาน

ก. ข้อตอ่แผงสวิตซ์ควบคมุหลวม
หรือช�ารุด

ก. ตรวจสอบข้อตอ่สายไฟ 
เปลี่ยนข้อตอ่แผงสวิตซ์
ควบคมุหากช�ารุด 

ข. แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ข. เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ
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กำรดแูลรกัษำและกำรท�ำควำมสะอำด

ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ต้องให้แนใ่จวา่ทา่นตดิตัง้อา่งอาบน�า้บบัเบิล้มาสซาจตามข้อแนะน�าในการตดิตัง้

ควรใช้งานระบบบบัเบิล้มาสซาจอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้เพ่ือป้องกนัความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ 
ไฟฟ้าท่ีเกิดจากความชืน้

การท�าความสะอาดพืน้ผิวอะคริลิก: ห้ามใช้สารท�าความสะอาดท่ีท�าให้เกิดรอยขีดข่วนกบั
พืน้ผิวอะคริลิก เช็ดท�าความสะอาดอ่างอาบน�า้ทกุครัง้หลงัใช้งานเพ่ือป้องกนัคราบสบู่และ
คราบสกปรกสะสม

หากพืน้ผิวอะคริลกิหมอง ขอแนะน�าให้ใช้น�า้ยาขดัเคลือบสีรถ* จากนัน้ตามด้วยแวกซ์

*ขอแนะน�า
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดและขดัเงาโลหะ Meguiars 28 (ผลติภณัฑ์น�าเข้า) หรือ “กรีนออยส์”

ปัญหำที่พบ สำเหตุ วิธีกำรแก้ไข

6. มอเตอร์เป่าลม
ท�างาน  
แตไ่มส่ามารถปรับ
แรงลมอดัอากาศ
ได้

ก. ข้อตอ่แผงสวิตซ์ควบคมุหลวม
หรือช�ารุด 

ก. ตรวจสอบข้อตอ่แผงสวิตซ์
ควบคมุ

ข. แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ข. เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ

ค. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลมไม่
ท�างาน

ค. เปลี่ยนเคร่ืองมอเตอร์เป่าลม

7. ระบบการระบาย
น�า้อตัโนมตั ิ
ไมท่�างาน

ก. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลมไม่
ท�างาน

ก. เปลี่ยนเคร่ืองมอเตอร์เป่าลม

8. การใช้ค�าสัง่ระบบ
การระบายน�า้ 
ไมท่�างาน

ก. ข้อตอ่แผงสวิตซ์ควบคมุหลวม
หรือช�ารุด

ก. ตรวจสอบข้อตอ่สายไฟ 
เปลี่ยนข้อตอ่แผงสวิตซ์
ควบคมุหากช�ารุด

ข. แผงสวิตซ์ควบคมุไมท่�างาน ข. เปลี่ยนแผงสวิตซ์ควบคมุ 

ค. เคร่ืองมอเตอร์เป่าลมไม่
ท�างาน

ค. เปลี่ยนเคร่ืองมอเตอร์เป่าลม
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

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

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
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