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IMPORTANT SAFETY WARNING

SAVE THESE INSTRUCTIONS
WARNING: Risk of electric shock, fire, or personal injury. This product must be installed safely. Connect
only to dedicated 220~V, 50 Hz/60 Hz, 10 A or circuit protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI)
or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB).
WARNING: Risk of electric shock or product damage. Do not immerse the product with water. Unplug
when dismantle any toilet (with power cord), or turn off switch handle on (without power cord).
WARNING: Do not use any hard setting material (cement mortar) while installing the toilet. Thermal
expansion of hard setting material (cement mortar) will damage or crash the feet of toilet. Kohler will
not be responsible for any damage because of using hard setting material (cement mortar) for toilet
installation.
WARNING: Risk of product damage. Do not throw into the toilet what that will cause the
toilet to block such newspapers and sanitary towel. Do not bump the vitreous china with great force as
it will cause damage and leaking.
IMPORTANT: Risk of product damage. Do not install at a place where it may be splashed by water.
IMPORTANT: Risk of product damage. Do not install the product at a place with excessive humidity, where
moisture may condense at the surface of the product. Please maintain that the usage environment is under
adequate ventilation, so as to prevent damage to electronic components.
IMPORTANT: Risk of product damage or property loss. Water leakage may happen if the water pipe connector
is pulled or pressed with excessive force.
IMPORTANT: The product may be damaged if the nozzle is applied with excessive force.
IMPORTANT: Risk of product damage. The part of the pipe where water may be frozen should be protected
by thermal insulation. Any water left in the product may be frozen during the winter season. Please keep the
product in room temperature before reinstallation or usage.
IMPORTANT: Risk of product damage. The power shall not be connected before the work is finished. Otherwise
it may lead to product failure.
IMPORTANT: The stationary wiring must have a contact for seperation that provide full disconnection under
overvoltage category III condition.
ATTENTION: The thermal protector may be out of order during storage or transportation in warm climate
which can lead to product failure. Please ensure the product cools to room temperature before reinstallation or
usage. When an electrical product is used , especially when children are near, the following basic safety precautions shall be followed:
DANGER- Reduce risk from electric shock:
¨

Do not place or store this device where it may fall or be dropped into a bath or sink.

¨

Do not place in or drop into water or other liquid.

¨

Only for models with power cord.

WARNING- To reduce risk of low grade burns, electric shock, fire or injury to persons:
¨

¨

¨

¨

Children, elders or those with disabilities from their body, sensitivity or mental disabilities should not use or
get close to this product unless under close tutelage. Children are not allowed to use or tounch this product.
Do not leave children alone in a room with such product.
For those children and the elderly who are unable to adjust the temperature, they should ask for help to adjust
seat temp, water temp and wind temp of toilet cover to proper gears.
This device complies with the method described in manual. Do not use attachments not recommended by
Kohler Co.
Do not lean on cover when use this device to prevent product from damage.

Kohler Co.
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IMPORTANT SAFETY WARNING (cont.)
¨

¨
¨

¨

Do not operate this device if following occasions occurred: damaged cord or plug; if it is not working properly
or if it has been dropped into water. (only for models with power cord)
Following the installation procedure and install the product properly.
This product shall be repaired by professionals only. The warranty will become invalid if you try to repair this
product by yourself.
When install the product in the room, a stop valve shall be installed in close proximity. For emergency
circumstances, the water inlet valve shall be stopped without using any tools; otherwise unexpected failure
may cause the loss to the customer.

¨

Keep power cord far from heated surface.

¨

Do not drop or insert any substance to pipeline or any opening holes.

¨

Do not use this product outdoor or in a place where a particle mist spray device is used, neither at a place
using oxygen supply.

¨

The installation should be subject to the instructions before the power is connected.

¨

Prevent water splash on power plug (only for models with power cord).

¨

Prevent any exposed skin contact with heated seat too long to prevent low temperature burning.

¨

¨
¨

¨

In case the power cord is damaged; to avoid danger, product should be replaced by the manufacturer or the
professionals from its maintenance department or similar departments.
UV sterilization devices should be installed and maintained by qualified servicemen.
Please use the water supply hose accompanying with new machine. The old hose assembly shall not be used
again.
When user cut power supply off, if reactivation of power supply is required, please wait until the end of
"beep....." indication, and then turn on power supply again.

Specification
Water Supply Volume

3/3.8 L.

Pit Distance

305mm

Water Pressure

Min water pressure 0.07Mpa (dynamic pressure)
Max water pressure 0.74Mpa

Rated Voltage

220V~,50Hz

Rated Power*

1080W

Length Of Power Line

About 1.5m

Product Outline Dimension

About 700mm x 418mm x 523mm

Weight Of Product

About 46kg

Inlet Water Temperature

1-35 °C

Operation Environment

1~40 °C

Clean

Rear wash

YES, adjustable dial

Spiral wash

YES, adjustable dial

Front wash

YES, adjustable dial

Water Flow (water pressure 0.2Mpa)

Max rear wash shall be no less than 500mL/min

Adjust Clean Water Temperature

OFF, adjustable 5 dials (ambient temp, about 31-39 °C)

Cleaning time (max.)

About 300s

Nozzle Position Adjustment

5 dials

Pulsate Massage

On/Off
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Specification
Oscillate
Clean

Comfort

Safety
Devices

Water Overtemp Protection

Thermal fuse

Back-Flow Prevention

Check valve

Thermal
Prevention

Temperature Adjustment

OFF, adjustable 5 dials

Safety Device

Thermal fuse

Cover

Automatic open/close, slow swing, remote open/close

Seat

Slow swing, remote open/close

Dryer

Sanitation

Other
Function

On/Off

Temperature Adjustment

On/Off

Safety Devices

Thermal fuse

Deodorizing Function

Yes

Remote Controller

Yes, For functional setting refer page .

Nozzle Self-Cleaning

Yes

Antibacterial Materials

Seat

Sterilization Water

Yes

UV Sanitize

Yes

Other Safety Device

Circuit-Breakers

Electrolyzed Water Treatment

Yes

Toilet Clean Function

Yes

Auxiliary Buttonboard

Yes

Seating Detection

Located inside the seat

Night Light

Yes

Auto Cover OPEN/CLOSE

Microwave sensing

Manual Flush

Yes

* Power value shall be checked under the following condition: Dynamic pressure 0.2 Mpa, inlet water temperature 15 °C

Kohler Co.
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Thank You for Choosing Kohler Company
Thank you for choosing Kohler. Kohler technology provides reliable performance and elegant life, satisfying
your demand now and into the future. Aesthetics and reliability of Kohler products will surely satisfy your
personal style. We are very pround of Kohler products and you will be as well.
Please take a few minutes to read this user manual and pay special attention to the maintenance and cleaning
instructions.
All information in this manual is based on the latest published product information. We always persist in
improving the quality of all Kohler products. We reserve the right to change product features, packaging or
practicability of products at any time without making notification.

Overall Diagram
Crash pad x 2
1. Standby Function
Push and hold “ ” button (over 2 seconds)
to enter standby mode. Details refer to Page 15
“Standby function”.

Cover

2. Stop Function
Press “ ” button to stop Flush, Dryer, Sterilization
function, Deodorization, Manual Nozzle Clean
function and UV function.
Auxiliary button
Light sensor area

Seat (Antibiosis*)
Press button to enter front wash

Bidet nozzle
Seating Sensing Area

Press button to enter rear wash
Press button to perform toilet fIush

* Antibacterial: ring and lid contains long term anti-bacteria silver ions which will inhibit bacteria growth on
surface, this does not represent the mildew and other incidental effects. The antibacterial rate is more than
90% (test per GB21551.1-2008, GB21551.2-2010 antibacterial performance test requirements)
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Guide on Usage of Remote Controller
A

B

C

D

E

F

O J

P K

G
Q- H M

I N

Q+ L

WARNING: Risk of property damage. Take down the remote control from charger before pressing Start
button to prevent risk of falling (A).
A - Activating toilet
¨ Press this button to activate the toilet by remote. Press it again to switch ON/OFF after start.
¨ If the toilet is not connected after activation, the icon on the third row will blink. Successful connection will
stop it from blinking and enter into serviceable condition.
B - Deactivating toilet
¨ Press this button to deactivate the Front wash, Rear wash, Dryer and Deodorization, Manual Cleaning
nozzle or UV function.
¨ Push and hold the button to deactivate remote.
C - Front wash
¨ When seated, press this button to enter front wash, auto stop 5 mins or press STOP button to turn off
immediately.
D - Rear wash
¨ When seated, press this button to enter rear wash, auto stop after 5 mins or press STOP button to turn off
immediately.
E - ECO Flush
¨ Press this button to perform small volume flush (liquid waste) to toilet.
F - Flush full
¨ Press this button to perform large volume flush (solid waste) to toilet.
G - Cover Open/Close
¨ When unseated press this button to perform cover open/close action.
H - Seat Open/Close
¨ When unseated press this button to perform seat open/close action.
I- Pulsate oscillate
¨ After activate front wash or rear wash, press this button to enter oscillate, press again to enter pulsate wash,
press the button the third time to perform oscillate/pulsate wash, press the button the fourth time to exit
this mode (when corresponding function activated, LED on the left side of icon will light up).
J - Spiral
¨ During rear wash, press this button to perform spiral wash. The Spiral icon blinks. Press it again to exit (or
press "Stop" to turn it off).

Kohler Co.
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Guide on Usage of Remote Controller (cont.)
K - Dryer
¨ When seated, press this button to activate dryer function, auto stop after 4 mins or press STOP button to
turn off immediately.
L -		Sterilization function
¨ Press this button to perform wand and bowl overall clean function. (Note: seat/cover open/close by remote)
when the function is in process. The function shall be disabled when seated.)
M - Water temperature
¨ Press +/- (Q+/Q-) to adjust water temperature when front wash or rear wash is activated.
N - Seat temperature
¨ Press this button to adjust seat temperature dial, press +/- (Q+/Q-) to adjust seat temperature.
O - Water Pressure
¨ Press +/- (Q+/Q-) to adjust water pressure when front wash or rear wash is activated.
P -Nozzle move
¨ Press +/- (Q+/Q-) to adjust nozzle position when front or rear wash is activated.
Q -Parameter adjustment button Q+/Q-:
¨

Only when M/N/O/P function is activated, the +/- button shall be activated and perform corresponding
parameter adjustment.

Low Voltage Alarm
NOTE: Please charge in time when the voltage alarm is activated.
button blinks, it indicates that the built-in battery in the remote control is almost used up. Attach
When the
the remote control on the docking station and allow it to charge.
stop

Pairing
NOTE: pairing operation can only be done under unseated status.
¨

¨
¨

¨

Cover and seat is powered on, press boot button on remote top. When the bottom roll of icons blink for a long
time this indicates remote require pairing with the toilet.
Push and hold
button, after the bottom roll of icon blinking, the toilet operation start.
Push and hold
and
button on toilet side panel simultaneously, release button after hearing a short
beep.
When the bottom- roll of icons on remote stop blinking, it indicates pairing successful.
dryer

Communication between Remote Control and toilet
When remote move away from sensor area, the bottom roll of icons on the remote will auto blink (indicate
searching for toilet signal). When move remote close to toilet, the signal will auto connect, icons stop blinking
after successful connection.

Deactivation Function
Whenever Push and hold

1295780-X5-C
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Guide on Setting of Remote Controller
A

B

C

D

E

F

O J

P K

G
Q- H M

I N

Q+ L

Push and hold
button on toilet side panel until a short beep is generated, and release the button after night
light blink 3 times. Then press D/F/G/H/J/L/N to change setting accordingly.
ush

D - Rear wash... Deodorizer function setting
Push and hold the button to activate or deactivate deodorizing function.
¨ Night light quick blink once indicates activate deodorizer function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate deodorizer function (long beep).
F - Flush full...auto fIush setting
Push and hold the button to stop flushing function, restore auto flush when Push and hold the button again.
¨ Night light quick blink once indicates activate auto flush function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate auto flush function (long beep).
G - Cover Open/Close...Sensor distance setting
Push and hold to perform auto cover Open/Close sensor area setting.
¨ Night light quick blink once indicates short distance (short beep).
¨ Night light quick blink twice indicates medium distance (short beep).
¨ Night light quick blink three times indicates short distance (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate auto cover Open/Close function (long beep).
H - Seat Open/Close...Prolonged seating indication setting
Push and hold to enter prolonged seating indication function setting.
¨ Night light quick flash once (short beep), prolonged seating indication function activated;
¨ Night light slow flush once (long beep), prolonged seating indication function deactivated.
J - Spiral wash...Night light function setting
Push and hold to enter night light function setting.
¨ Short beep indicates night light function activated.
¨ Long beep indicates night light function deactivated.
L - One button sterilization function...auto UV sterilization setting
Push and hold the button for UV auto sterilization On/Off status setting.
¨ Night light quick blink once indicates activate auto UV sterilization function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate auto UV sterilization function (long beep).
N - Seat temp...Energy saving setting
Push and hold seat temp button to activate energy saving function, push and hold the button to deactivate
function.
¨ Night light quick blink once indicates activate energy saving function (short beep).
¨ Night light slow blink once indicates deactivate energy saving function (long beep).

Kohler Co.
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Guide on Setting of the Remote Controller (cont.)
When there's no change on E/F/G/H/J/L/N setting for a certain period of time, press button on toilet side panel
before change next time, until one short beep is generated and night light blink 3 times.
P - Position...nozzle clean setting
When unseated, push and hold button to activate manual nozzle clean function, nozzle extend, manual clean the
nozzle, then push and hold button or press STOP button to deactivate the function.

Remote controller battery usage and replacement
Remote docking station use four AA alkaline batteries.
¨ When battery is low, docking station red LED blink and light up, indicates the replacement of battery.
NOTE:
¨ The positive and negative polarities of battery must be consistent with the mark of remote controller.
¨ Do not mix new and old batteries.
¨ Please use alkaline battery.
¨

Red LED blink

Others
¨
¨

¨
¨
¨
¨

Do not place remote at a place where it may be splashed by liquid, or immersed in liquid.
Do not place remote near hand dryer, hair dryer etc. small size home appliances to avoid disturbance from
proper use.
Do not apply frequent and sever external force to the key zone.
After using remote, place remote back on docking station mounted on wall.
Prevent from dropping in the use of remote.
Anti-loss function: remote can be locked and fixed to the base by screws. Refer to the installation instructions
for detailed methods.

1295780-X5-C
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Preparations Before the initial Use
¨
¨
¨
¨

Confirm if water inlet valve is open.
Confirm battery has been correctly installed in the "remote".
Confirm no obstacle in front of product.
After toilet complete self check, it is normal to hear motor rotating and water flow noise. When night light
blink indicates self-check is in process. When night light stop blinking indicates self-check is completed.

Default ex-work status for intial use:
Front Wash:
¨ Water Temperature: Mid
¨ Water flow intensity: Mid
¨ Ejection Position: Mid
Rear Wash:
¨ Water Temperature: Mid
¨ Water flow intensity: Mid
¨ Ejection Position: Mid
Spiral Wash:
¨ One Button Sterilization function:
¨ Deodorizing function: On
Seat Temperature: Mid
Night Light: On
Energy Saving Mode: Off
Auto cover Open/Close: On
Auto Flush Function: On
Auto UV Function: On
Auto Sterilization Function: On
Standby Function: Off
Prolonged seating indication function: Off

Cover/seat Open/Close function
A. Cover Open/Close
Auto Cover Opening/Closing
¨
¨

When cover is Close, user enters sensor area, cover auto open.
When cover is OPEN, user leave sensor area, cover auto close after a period of time.

Kohler Co.

11

1295780-X5-C

Function for Opening/Closing of Cover/Seat (cont.)
Cover Open/Close by Remote
¨ When unseated, press cover Open/Close button on remote to perform corresponding Open/Close function
(details are shown in the diagram of remote control). When seated, press remote
button will be invalid.
cover

Manual Cover Open and Close
¨ Users could manually Open/Close cover. When users intend to open or close the cover under normal condition,
the cover can open or close automatically against the trend of motion. Users will not have to use force. Once
being stopped by any obstacle during motion, the cover will automatically stop moving.
NOTES:
¨ When the user walk by the sensing area slowly, the sensing
distance for cover opening/closing may be shortened. If no
response is made, please open or close the cover with the
remote control or by hands.
¨ The function of auto cover opening/closing works only when
setting of cover opening/closing" in remote controller is “On”
(Refer to page 9 for setting method).
¨ Do not place any movable obstacle within 40 cm in front of
toilet. If any, the cover will open automatically; if you would
like to deactivate the function of “Auto cover opening/
closing”, please refer to page 9.
¨ When open cover, auto spray water mist so the dirt is not easy
to stick on the toilet

B. Seat Open/Close
Seat Open and Close by Remote
¨

When unseated, press seat Open/Close button on remote, perform corresponding Open/Close function
(details are shown in the diagram of remote control). When seated, press remote
button will be invalid.

Manual Seat Turning
¨ Users could manual Open/Close seat. When users intend to
open or close the seat under normal condition, the seat can
open or close automatically against the trend of motion. Users
will not have to use force. Once being stopped by any obstacle
during motion, the seat will automatically stop moving.
NOTE: Do not use excessive force etc. human related factor
when Open/Close the cover seat during cover seat Open/Close
process.

1295780-X5-C
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Flushing of Toilet
A. Auto Flush Function
Seat Usage
¨

When seat is OPEN and toilet is in use. Toilet will auto flush after unseated for certain time. Close seat within
a period of time.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

For Man Use
¨

When seat is Open, open seat manually or by remote; Toilet will auto flush after unseated for a certain time.
Auto close seat/seat after a period of time.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

NOTE:
¨ If auto flush function is Off, customer shall use remote to control flush, manual flush toilet or use basin to flush
the toilet.
¨ Auto flush function shall not be valid unless remote "flush setting" set to On. (setting method refers to page 9)

Kohler Co.
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Flushing of Toilet (cont.)

B. Remote Control Flush
Customer shall push flush Full/Eco button on remote to perform toilet flush function.

C. Emergency Flush
1. Press "

ush

" auxiliary button to perform flush function when power is off.

* After each flush, little clean water will drop into bowl. This is a normal clean process.
2. Manual flushing by basin.

1295780-X5-C
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Auxiliary Keyboard Function
D. Press button to stop all functions.
B. Press button to enter
rear wash

A. Press button to
enter front wash

C. Light sensor area
Bidet nozzle

E. Press to perform
fIush full, push and
hold “ ” for 2 seconds
to enter emergency
fIush mode when power
is Off.

D. 1. Standby function
Push and hold (more than 2 seconds)
“ ” button to enter standby mode, details
are shown in Page 15 “standby function” item.
2. Stop function
Press “ ” button to stop fIush, dryer,
air puriﬁcation, One button sterilization
function, manual nozzle clean and UV function.

F. When unseated, push and hold rear or
front wash button until nozzle extension,
perform manual clean for nozzle,press “ ”
button to deactivate manual clean function.
UV radiation range

Bidet nozzle

NOTE:
¨ Each function performance shall conform to factory setting.
¨ When use the Front wash/Rear wash mode, activate corresponding function, auto deactivate after 5 minutes.
¨ Deactivate Front wash/Rear wash/Dryer function by pressing"
" button.
¨ Use "
" button to flush bowl.

Wide Oscillate Clean Function
The Bidet is equipped with wide oscillation clean function. If you would like to use wide oscillate function, push
and hold Rear wash and Stop button about 2 seconds before activate Rear wash and Oscillate function; activate
Oscillate function.

Standby Function
¨

¨

Push and Hold "
" button (over 2 seconds) on side panel, enter standby mode when generate one "beep".
Auto detection and remote function deactivated at this point. Seat heating function deactivated to minimize
energy consumption.
When press any button on side panel or seated, auto exit standby mode, all function recovered.

Kohler Co.
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UV Sterilization Function*
UV function is used to sterilize the nozzle by UV.
Automatic UV sterilization
¨ When toilet is not in use for a long time, auto UV sterilization function will be activated and start sterilizing
nozzle. The process shall be 45min. No sterilization function shall be activated after this process in another 24
hours.
¨ During UV steriliztion process, if customer open cover and start use toilet, or presses Stop button on remote,
UV sterilization function will be deactivated.
¨ Auto UV sterilization function setting refers to Page 9.
Manual UV sterilization
¨ When unseated, press "One button sterilization" button on remote to activate UV sterilization function (details
are shown in the diagram of remote control).
¨ During sterilization process, if customer open cover and start use toilet, or presses Stop button on remote, UV
sterilization function will be deactivated.
* UV sterilization (refer to the ultraviolet sterilization generated by UV lamp): During UV working cycle, the bacteria on
nozzle surface will be eliminated by iirradiation. The antibacterial rate is more than 99% (Measured after one UV working
cycle, it was measured within 18mmx8mm irradiation area. Perform test in accordance with GB/T23131 requirements, UV
radiation zone was shown in the diagram, UV working cycle activation mode refers to users guide.)

Sterilized Water*
Perform Nozzle sterilization function by using sterilized water.
¨ After use front wash, rear wash or spiral wash etc. functions, toilet activates sterilization function after leaves
toilet.
Manual sterilization function.
¨ When unseated, press remote "Sterilization" button to activate nozzle sterilization function/bowl clean
function (details refer to remote user's guide).
* Sterilized water (refers to the tap water containing hypochlorite generated by chlorine ions after ionization):
Sterilization water generated during electrolysis working cycle eliminates bacteria on the nozzle surface. The antibacterial
rate is more than 96% (Perform test in accordance with GB/T 23131 when the content of chlorine ions in tap water is > 24
ppm. Different water quality might cause different sterilization effect. Electrolysis working cycle activation method refers
to operation description.

Automatic Energy Saving Function
1. When energy saving set to ON status, product shall auto detect the idle hours and decrease the heating
temperature to reach of energy saving purpose.
2. For details of automatic energy saving, refer to page 9.

Inlet Water Filtration
Purified water used for Rear wash/Spiral wash/Front wash.
¨
¨
¨
¨

When filter almost expires, orange LED keeps ON (as shown).
When filter has expired and require replacement, orange light blinks.
Orange and white LED blinks alternately indicate improper filter installation.
For filter exchange refer to page 18.

Deodorization
¨
¨

Product default factory setting is auto activate deodorizer function when detecting customer seated.
Refer to Remote Setting for how to switch over auto deodorization function.

1295780-X5-C
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Prolonged Seating Indication
When customer sits on toilet over a long period of time,
system shall alert customer by buzz. Refer to remote setting
for how to switch to prolonged seating function.

Maintenance and Cleaning
A. Normal Cleaning
For the best effect, remember the following rules during maintenance of your Kohler product:
IMPORTANT: Do not flush the cover directly by water (including remote controller).
¨

¨
¨

¨

Testing - apply cleaning solution at an inconspicuous place on cover for testing. Make sure the cleaning
solution will not damage the outer surface of cover, and then apply it to the entire surface.
Do not immerse in cleaning solution. Do not immerse the product in cleaning solution.
Avoid using materials that will damage the surface. Clean the surface with a soft and wet sponge or cotton
cloth, instead of materials that can damage the surface.
Scrubbing - After adding the cleaner, use a wet towel to scrub the surface immediately to remove cleaner or
dirt sprayed to the surface.

Cleaning the Seat
¨
¨

Do not use abrasive cleaner or sanitizer inside the spray tank for cleaning.
Corrosive chemicals or cosmetics (such as nail polish or aftershave)
should not come in contact with these at as this will damage the surface.
Maintenance: In case of using a mixture of washing agent and water
as well as any available solution for seat cleaning, use soft and wet sponge
or towel to clean the seat. Use a soft towel to make the seat dry, or let it
dry naturally.

Clean stainless steel beauty parts
¨

Clean surface with neutral soap water, then wipe entire surface with clean soft rag. Many detergents such as
ammonia water, decontamination powder and detergent etc. will cause surface damage. Do not use.
NOTE: Fail to observe cleaning instruction will void the Kohler warranty.
CAUTION: The success of the cleaning process depends on the water hardness and temperature, the dose
precision of composition, cleaning regulation variation and cleaning product status etc. factors. Kohler
can’t ensure the validity of rules since these factors may change.
NOTE: When clean opened seat, do not apply excessive force to avoid any product damage.

Kohler Co.
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B. Purification Water Filter Exchange
1. Dismantle toilet cover
¨
¨

Open toilet back cover and slide up by tool (provided).
Pull the housing cover outwards from both sides, and
then pull it out from the top.

2. Turn the old filter out as shown.

3. Slightly apply pressure as shown, tighten new filter.

4. System shall auto dismiss alarm and return to normal status.

5. Re-close cover.
Press housing cover downwards by hand, after snap both sides
and front in properly, complete installation when tightened.

NOTE:
¨ Do not cut power supply off when change filter, otherwise the system shall not be able to dismiss alarm.
¨ In case of changing filter when power is off, please pull filter out and plug in once to dismiss alarm after power is on.
¨ A small amount of water will flow out during replacement process..

1295780-X5-C
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Maintenance and Cleaning (cont.)

C. Nozzle Clean
Method of washing the Front/Rear wash nozzle with a soft brush:
¨

¨
¨

Under unseated status, push and hold the "nozzle osciallate" key on the "remote control" for 2 seconds, or
press and hold the Front wash or Rear wash key on the side panel to extend the nozzle.
Use a wet soft brush to clean the nozzle.
Press one of the above keys or the Stop key on remote control one more time. The nozzle will retract or the
nozzle will retract automatically after 2 minutes.

Customer to remove nozzle for cleaning:
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

When unseated, push and hold the "oscillate" button on the "remote control" for 2 seconds, or press and hold
the front wash or rear wash button on the side panel to extend the nozzle.
Disconnect power supply within 2 minutes.
Remove nozzle along the arrow direction as shown.

Immerse nozzle into cleaning solution for 2 hours.
Clean with soft brush.

Mount nozzle back to original position along the dismantle direction.
Check nozzle clean function after power is On.

Kohler Co.
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Maintenance and Cleaning (cont.)

D. Cleaning or Replacing the Filter
Clean or replace the filter if there's not enough water volume or water is not coming out.
Cleaning the Toilet Filter
¨
¨

Disconnect the power supply; turn off stop valve (with power cord).
Turn auto protection switch handle on (without power cord).
With power cord

Without power cord

Switch
handle

Disconnect
power supply

¨

Take out filter and clean it.

Filter 1

Filter 3 (use coin assistance to open)
Filter 2
¨
¨

Reinstall filter and turn stop valve on.
Inspect joint, plug power cord/or turn the switch handle when there's no water leak.

The steps to replace filter are the same as the above steps.
NOTE: If filter is found broken or serious blocked, please replace it in time.

1295780-X5-C
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E. Exchange Deodorizer Block
Please replace the deodorization block timely when the odor can not be removed.
¨ Remove side panel and take deodorizer block bracket out.
¨ Hold deodorizer block with finger and dismantle from deodorizer block bracket.
¨ Reinstall new deodorizer block into deodorizer block bracket. Insert deodoeizer block bracket into product.
¨ Reinstall side panel back.
Note: When take deodorizer block off. please do not insert finger or other objects into deodorizer block cavity to
prevent fan or other parts damage.

F. Water Box Drop
¨

¨

When the machine is working, there may be a little water flowing into the water box. Please check and drop
the box of water frequently and then return the box.
Replace the water Filtration will be a liitle water into the water box, please drop the box of water, and then the
box back.

Out of the water box

Kohler Co.
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G. Maintenance in Case of Long-Term Idle Status
a) If the intelligent toilet will be idle for a long term, make sure the water in pipeline of cover is drained completely:
¨ Disconnect the power supply, and turn off the tee valve. Push discharge button, discharge the water inside
heating pipe (with power cord).
¨ Turn auto protection swutch handle off, discharge button, discharge the water inside heating pipe (without
power cord).
With power cord

Without power cord

Switch
handle

Disconnect power cord

Discharge button

NOTE:
1. If water is not completely drained and meanwhile the product is idle for a long time, the residual water may
freeze in winter or spoiled in summer.
2. If you find the water supply pipe has been frozen, do not use the intelligent cover. You need to raise the room
temperature and use it after the water is thawed.
3. When the winter temperature exceeds the normal working temperature, and there is a risk of freezing in water
pipe, please turn off the tee valve and perform one flush/or discharge the toilet.
4. When use after long term idle status, please close the tee valve and then press it again for flushing.
5. When use after long term idle status, make sure to flush it for several times and the inner pipelines are clean.
6. In case of long term idle status, remove the batteries in the charging block of remote control.
b) Open cover or add water inside the toilet might avoid the plastic parts yellowing problem caused by backflush
air from discharge pipe after residual toilet water evaporated during long-term idle status.

1295780-X5-C

22	 Kohler Co.

Troubleshooting
This guide of trouble shooting is for general help only. Authorized representatives or qualified electricians of
Kohler Company shall be able to solve all electrical failures. If you want to know about the service of warranty,
please contact Call Center 0 2204 6222.
If this toilet is to be repaired and maintained, firstly you have to disconnect the power plug of toilet. If necessary
turn off the water valve.
Symptoms

Possible Causes

Recommended Actions

1. Toilet does not
work.

A. Power failure.
B. Plug not connected or no power to socket.
C. The leakage circuit breaker on plug
does not reset.
D. Product is on standby mode.
E. Toilet switch on side panel

A.
B.
C.
D.

2. Toilet fails to
flush.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

A. Wait until the water supply is restored.
B. Open the tee valve for water supply.
C. Wait until the power is restored or
review "manual flush" section for
manual flush or flush by basin.
D. Press " " button on auxiliary
keyboard.
E. Perform after flushing operation
completed.
F. Review "Guide on remote controller
setting".

3. Toilet is not
clean after
flushing.

A. Filter screen is blocked.
B. Insufficient water pressure.

A. Refer to "Filter screen clean" section.
B. Check if all tee valves are opened. If
not, please open;
C. Check bend problem on inlet hose, if so,
adjust hose.

4. Wash mode is
abnormal.

A. Water failure.
B. Tee valve for water supply is closed or
not opened completely.
C. Product is on standby mode.
D. Not yet seated or current sitting posture
unable to be sensed by the seat.
E. Filter screen is blocked.
F. Insufficient water pressure.
G. Incorrect air filter installation.

A. Wait until the water supply is restored.
B. Fully open the tee valve for water
supply.
C. Press " " button on auxiliary
keyboard.
D. Seat or adjust your sitting gesture.
E. Review the section of "Washing of filter
screen".
F. Check bend problem on inlet hose, if so,
adjust hose.
G. Install filter correctly. (refer to page 18).

5. Flush function
stops in
operation
process.

A. Flushing mode stops automatically after
continuous flushing for 5 minutes.
B. The seat is unable to sense human body.

A. If necessary, press the Flush button again.
B. Adjust your sitting gesture or sit on the
toilet again.

6. The wash mode
runs even when
unseated.

A. The seat is covered by foreign matters
or the seat is wet.

A. Remove the foreign matters or dry seat.

7. Dryer fan stops
in operation
process

A. The dryer fan stops automatically after
continuous usage for 4 minutes.
B. The seat is unable to sense human body.

A. If necessary, press the dryer button
again.
B. Adjust your sitting gesture or sit on the
toilet again.

Kohler Co.

Water failure.
Tee valve for water supply is closed.
Power failure.
Product is at standby mode.
Wash mode is in progress.
Auto-flushing is deactivated.
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Wait until the power is restored.
Plug in or detect the socket.
Press Reset button on the plug.
Press " " button on auxiliary
keyboard.
E. Turn on toilet switch

1295780-X5-C

Troubles

Possible reasons

Suggestions and measures

8. Deodorization
fan does not
work.

A. The seat is unable to sense human body.
B. Stop button is pressed by mistake
during operation.
C. Auto Deodorization function is
deactivated.

A. Adjust your sitting gesture or sit on the
toilet again.
B. If necessary, please leave for about
2 seconds and then sit on the toilet
again.
C. Review "Guide on remote controller
setting".

9. Cover fails to
close/open.

A. The seat is covered by foreign matters
or the seat is wet.
B. The toilet cover is interfered by people
at the open/close process before.

A. Remove the foreign matters or dry seat.
B. Use the remote control or manually
open/close the cover until it works
properly. Do not block switch during
open/close process.

10. Auto cover fails
to close/open.

A. User is not seated enters or lefts the
sensing area.
B. Remote controller "automatic coverturning" function is deactivated.
C. The toilet is in the process of flushing.

A. Please sit or leave the sensing area.
B. Review "Guide on remote controller
setting".
C. Wait until the flushing process is
completed.

11. Night light does
not work.

A. The Night light function is turned off.
B. The indoor light is too bright.

A. Refer to night light function in "Guide
on usage of remote controller".
B. Turn off the lights and close the
curtain.

12. UV Sterilization
function does
not work.

A. User sits on the toilet.
B. The seat is covered by foreign matters
or the seat is wet.

A. Please close the cover and reactivate the
UV sterilization again when unseated.
B. Remove the foreign matters or dry the
seat.

13. Remote is unable
to display.

A. Battery exhausted.
B. Battery polarities are mounted
reversely.
C. The remote controller is not woken up.

A. Replace with new batteries.
B. Reinstall properly.
C. Touch remote controller screen of
Approach to the toilet or seated.
Press Wake up key of remote control.

14. Remote control
fails to connect
the toilet.

A. Lower battery.
B. The remote control is too far from the
toilet.
C. The toilet is not yet powered on.
D. The toilet is on standby mode.
E. The toilet is not connected to the remote
control.

A. Review "Usage and replacement of
battery for remote control" chapter and
replace battery accordingly.
B. Review "Communication between
remote controller and the toilet" and
approach to the toilet.
C. Power on the toilet.
D. Press " " button on auxiliary
keyboard.
E. Review "Communication between
remote and toilet" and connect the toilet
and the remote accordingly.

15. The seat is not
warm.

A. Remote seat temp set too low.
B. Toilet is on standby mode.

A. Set seat temp to proper dial.
B. Press " " button on auxiliary
keyboard.
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Description of Content of Hazardous Substances in Product
Reclaim Indication
When the product exceeds service life or is unable to use after repair, do not throw the product away in the
normal trash. Disposing of product must be done in accordance with the local or national government law.
Statistics of Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements.
Part name

Toxic or Hazardous Substance or Elements
Lead
(Pb)

Mercury
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent
Chromium
(Cr(VI))

Polybrominated
biphenyls
(PBB)

Polybrominated
Diphenyl Ethers
(PBDE)

Plastic Assy.

О

О

О

О

О

О

Control Assy.

X

О

О

О

О

О

PCBA Assy.

X

О

О

О

О

О

Motor Assy.

X

О

О

О

О

О

Wire Harness Assy.

О

О

О

О

О

О

Water Inlet Assy.

О

О

О

О

О

О

Wand Assy.

О

О

О

О

О

О

Heater Assy.

X

О

О

О

О

О

* Remote Assy.

X

О

О

О

О

О

* Battery

О

О

О

О

О

О

* Ceramic Assy.

О

О

О

О

О

О

* Water Tank Assy.

О

О

О

О

О

О

О: Indicates that the substance in the material composition is below the high limits of the current requirements
in GB/T 26572.
X: Indicates that the least one of the homogeneous substance in the material composition is below the high limits
of the current requirements in GB/T 26572.
* : Indicate only partial product series contains this substance.
NOTE: The information provided is based on the supplier data and Kohler inspection results. The product is
designed not to hurt the environment.
Under current technology, all hazardous materials have been used in the smallest amounts possible. Kohler will
strive to reduce the use of these hazardous materials used in this product.
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The product “service life for environment protection” is 10 years; Kohler Company will specify
product service life based on product characteristics. The product “service life for environment
protection” is only effective when the product is used as described in the product specification.
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ข้ อส�ำคัญด้ านความปลอดภัย

อ่านและปฎิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด

ค�ำเตือน ความเสี่ยงซึง่ อาจท�ำให้ เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์ตดิ ตัง/อุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าสายดิน
ติดตังสายดิ
้
นให้ เหมาะสมโดยใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร GFCI หรือเบรกเกอร์ ELCB ขนาด 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์,
10 แอมแปร์
ค�ำเตือน ความเสี่ยงซึง่ อาจท�ำให้ เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรื อผลิตภัณฑ์ช�ำรุด อย่าให้ ผลิตภัณฑ์เปี ยกน� ้ำ
น�ำปลัก๊ ออก
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และทรั พย์สิน อย่าใช้ ซีเ มนต์ในการติดตัง้ โถสุขภัณฑ์
การขยายตัวเนื่องจากความร้ อนของซีเมนต์อาจท�ำให้ เกิดความเสียหายบริ เวณฐานของโถสุขภัณฑ์ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ทีม่ าจากการใช้ ซเี มนต์ในการติดตัง้
ค�ำเตือน ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และทรั พย์ สิน อย่าทิง้ สิ่งของ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์
หรือผ้ าอนามัยลงในโถสุขภัณฑ์เพราะจะท�ำให้ เกิดการอุดตัน อย่ากระแทกผลิตภัณฑ์วเิ ทรียสไชน่าเพราะจะท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ชำ� รุด
หรื อแตกรั่วได้
ข้ อพึงระวัง ห้ ามติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ในต�ำแหน่งที่นํ ้ากระเซ็นถึงผลิตภัณฑ์ได้
ข้ อพึงระวัง ห้ ามติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ในต�ำแหน่งทีม่ คี วามชื ้นสูงเพราะอาจมีไอนํ ้าเกาะบนผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า มีการระบายอากาศ
ที่ดีเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ อพึงระวัง การกดหรื อดึงท่อนํ ้าดี อาจท�ำให้ นํ ้ารั่วซึมได้
ข้ อพึงระวัง ห้ ามกดหรื อดึงก้ านฉีดช�ำระ อาจท�ำให้ ก้านฉีดช�ำระเสียหายได้
ข้ อพึงระวัง ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ท่อนํ ้าอาจเกิดนํ ้าแข็ง ให้ เตรี ยมท่อนํ ้าที่เหมาะสม หากมีนํ ้าค้ างสะสมอยูใ่ นฝารองนัง่ อาจจะ
เกาะเป็ นนํ ้าแข็ง ควรปล่อยให้ สขุ ภัณฑ์มีอณ
ุ หภูมิใกล้ เคียงอุณหภูมิห้องก่อนการติดตังใหม่
้ หรื อใช้ งานอีกครัง้
ข้ อพึงระวัง ห้ ามต่อกระแสไฟฟ้าเข้ ากับสุขภัณฑ์จนกระทัง่ จะติดตังระบบนํ
้
้าเสร็ จเรี ยบร้ อย ไม่เช่นนันอาจเป็
้
นสาเหตุท�ำให้ สขุ ภัณฑ์
ท�ำงานผิดปกติ
ข้ อพึงระวัง ต้ องใช้ ลวดสายไฟที่ปอ้ งกันกระแสไฟฟ้ารัดวงจร
ข้ อสังเกต อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอาจจะเกิดความผิดพลาดระหว่างการเก็บหรื อขนส่งสินค้ าในสภาพอากาศที่ร้อน ซึง่ อาจท�ำให้
อุปกรณ์ไม่ท�ำงาน ควรปล่อยให้ สขุ ภัณฑ์มีอณ
ุ หภูมิใกล้ เคียงอุณหภูมิห้องก่อนการติดตังใหม่
้ หรื อใช้ งานอีกครัง้
ในขณะที่มีการใช้ งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเมื่อมีเด็กอยูด่ ้ วย ควรปฏิบตั ิตามข้ อระมัดระวังความปลอดภัยขันพื
้ ้นฐาน ดังนี ้:
อันตราย ความเสี่ยงซึง่ อาจท�ำให้ เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
¨
¨
¨
¨

¨

¨
¨
¨
¨
¨

ห้ ามติดตังหรื
้ อวางสุขภัณฑ์ไว้ ใกล้ กบั อ่างอาบน� ้ำหรือบริเวณทีผ่ ลิตภัณฑ์อาจตกลงในน� ้ำ
ห้ ามวางสุขภัณฑ์ในบริเวณเปี ยกชื ้น
ผลิตภัณฑ์ต้องใช้ เชือ่ มต่อกับสายไฟ
เด็ก, ผู้สงู อายุและคนพิการ ควรได้ รับการดูแลอย่างใกล้ ชิดขณะใช้ ผลิตภัณฑนี ้ ไม่อนุญาติให้ เด็กเล็กใช้ งานสุขภัณฑ์หรื ออยูใ่ น
บริ เวณที่สามารถเข้ าถึงสุขภัณฑ์ตามล�ำพัง
เด็กและผู้สงู อายุทไี่ ม่สามารถตังอุ
้ ณหภูมไิ ด้ ด้วยตัวเอง โปรดตังหรื
้ อก�ำหนดอุณหภูมขิ องฝารองนัง่ , อุณหภูมขิ องนํ ้า และอุณหภูมขิ องลม
ให้ เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้ งาน
ใช้ สขุ ภัณฑ์ตามค�ำแนะน�ำทีอ่ ธิบายไว้ ในคูม่ อื ฉบับนี ้ ห้ ามติดตังอุ
้ ปกรณ์อนื่ เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ แนะน�ำ
ห้ ามนัง่ พิงฝารองนัง่ ขณะใช้ สขุ ภัณฑ์
ห้ ามใช้ งานสุขภัณฑ์หากพบว่าสายไฟหรื อชิ ้นส่วนทีเ่ กีย่ วของกับไฟฟ้ามีการช�ำรุดเสียหาย ท�ำงานผิดปกติ หรื อตกลงในนํ ้า
ติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ตามคูม่ อื การติดตัง้
การซ่อมแซมสุขภัณฑ์ ควรให้ เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบริการด้ านเทคนิคของบริษัทฯ เป็ นผู้ดำ� เนินการ ห้ ามด�ำเนินการด้ วยตัวเองความเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นจาก สาเหตุดงั กล่าวจะอยูน่ อกเหนือการรับประกันของสินค้ า
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ข้ อส�ำคัญด้ านความปลอดภัย (ต่อ)
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨

ควรติดตังวาล์
้ วเปิ ด-ปิ ดน� ้ำใกล้ กบั สุขภัณฑ์ในระยะที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ใู ช้ งานที่อาจเกิดขึ ้น ควรแยกวาล์ว
น� ้ำดีเพื่อปิ ดวาล์วน� ้ำในกรณีฉกุ เฉิน
ควรเก็บสายไฟให้ หา่ งจากความร้ อน
ห้ ามทิ ้งวัตถุใดๆ ลงในท่อน� ้ำหรื อช่องต่างๆ บนผลิตภัณฑ์
ห้ ามติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์กลางแจ้ ง บริ เวณที่มีการใช้ อปุ กรณ์ฉีดพ่นสเปรย์ หรื อบริ เวณอื่นๆ ที่กล่าวไปข้ างต้ น
ติดตังสายดิ
้
นตามค�ำแนะน�ำในคูม่ ือการติดตังก่
้ อนท�ำการเสียบปลัก๊ ไฟ
ห้ ามนํ ้ากระเซ็นถูกปลัก๊ ไฟ
หลีกเลี่ยงการนัง่ บนที่รองนัง่ ที่ได้ ตงอุ
ั ้ ณหภูมิไว้ สงู เป็ นเวลานานเพราะอาจท�ำให้ เกิดแผลพุพอง
เพื่อหลีกเลียงอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น หากสายไฟช�ำรุ ด ให้ ด�ำเนินการเปลี่ยนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญหรื อติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ การ
ด้ านเทคนิคของบริ ษัทฯ หากจ�ำเป็ น
อุปกรณ์ระบบฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV ควรติดตังและบ�
้
ำรุงรักษาโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ การด้ านเทคนิคของบริ ษัทฯ
โปรดใช้ สายน� ้ำดีและข้ อต่อสามทางที่มากับโถสุขภัณฑ์ ไม่ควรใช้ สายน� ้ำดีและข้ อต่อสามทางชุดเก่า
หากมีความจ�ำเป็ นต้ องตัดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสุขภัณฑ์ ให้ รอจนสิ ้นสุดเสียงสัญญาณ ก่อนเริ่ มจ่ายไฟฟ้าอีกครัง้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ปริ มาตรนํ ้าในการช�ำระล้ าง
ระยะกึ่งกลางท่อนํ ้าทิ ้งถึงผนังไม่น้อยกว่า
แรงดันนํ ้าไม่เกิน
แรงดันไฟฟ้า
ก�ำลังไฟฟ้า*
ความยาวสายไฟ
ขนาดสุขภัณฑ์ (ยาว x กว้ าง x สูง)
นํ ้าหนักสุขภัณฑ์
อุณหภูมนิ � ้ำ
อุณหภูมสิ ำ� หรับการใช้ งาน
ระบบการท�ำ อัตราการไหลของนํ ้า ฉีดช�ำระส่วนหลัง
ความสะอาด ทีค่ วามดัน 0.2 MPa ฉีดช�ำระสายนํ ้าแบบเกลียว
ฉีดช�ำระส่วนหน้ า
อัตราการไหลของนํ ้าทีค่ วามดัน 0.2 MPa
การปรับอุณหภูมนิ � ้ำ
ระยะเวลาการฉีดช�ำระ (นานทีส่ ดุ )
ต�ำแหน่งก้ านฉีดช�ำระ
การฉีดพ่นเป็ นจังหวะ
การฉีดพ่นหน้ า-หลัง
อุปกรณ์
การป้องกันความร้ อน
ความปลอดภัย
การป้องกันนํ ้าไหลย้ อนกลับ
1295780-X5-C

3/3.8 ลิตร
305 มม.
0.07 (แรงดันไดนามิก) - 0.74 เมกะปาสคาล
220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
1080 วัตต์
ประมาณ 1.5 ม.
700 x 418 x 523 มม.
ประมาณ 46 กิโลกรัม
1-35 ํC
1-40 ํC
มี, ปรับต�ำแหน่ง
มี, ปรับต�ำแหน่ง
มี, ปรับต�ำแหน่ง
อัตราไหลสูงสุดของช�ำระล้ างส่วนหลังไม่ตำ�่ กว่า
500 มิลลิลติ ร/นาที
ปิ ด, 1-5 ระดับ (อุณหภูมหิ ้ อง 31-39 องศาเซลเซียส)
300 วินาที
5 ต�ำแหน่ง
เปิ ด/ปิ ด
เปิ ด/ปิ ด
ฟิ วส์, อุปกรณ์ตดั ความร้ อน
วาล์วกันนํ ้าไหลย้ อนกลับ (Check Valve)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
ระบบความ
ระบบอุน่ บนทีร่ องนัง่ การปรับอุณหภูมิ
สะดวกสบาย
การป้องกันความร้ อนเกิน
ฝาปิ ดทีร่ องนัง่
ทีร่ องนัง่
ฟั งก์ชนั่ เป่ าแห้ ง

สุขอนามัย

อืน่ ๆ

การปรับอุณหภูมิ
อุปกรณ์ความปลอดภัย

การก�ำจัดกลิน่
รีโมทคอนโทรล
การท�ำความสะอาดก้ านฉีดอัตโนมัติ
ผลิตจากวัสดุปอ้ งกันแบคทีเรี ย
การฆ่าเชื ้อด้ วยน� ้ำสเตอริไลซ์
การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV
อุปกรณ์ความปลอดภัยอืน่ ๆ
Electrolyzed Water Treatment
ฟั งก์ชนั่ การท�ำความสะอาด
แผงควบคุมค�ำสัง่
เซ็นเซอร์ ของทีร่ องนัง่
แสงไฟกลางคืน
เปิ ด/ปิ ดฝารองนัง่ อัตโนมัติ
การช�ำระล้ างแบบมือกด

ปิ ด, 1-5 ระดับ
ฟิ วส์, อุปกรณ์ตดั ความร้ อน
เปิ ด/ปิ ดอัตโนมัต,ิ ปรับลดระดับอย่างช้ าๆ , เปิ ด/ปิ ดด้ วย
รีโมทคอนโทรล
ปรับลดระดับอย่างช้ าๆ , เปิ ด/ปิ ดด้ วยรีโมทคอนโทรล
เปิ ด/ปิ ด
ฟิ วส์, อุปกรณ์ตดั ความร้ อน
มี
มี, ส�ำหรับการตังค่
้ าฟั งก์ชนั่ ดูหน้ า 33
มี
ทีร่ องนัง่
มี
มี
เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้า
มี
มี
มี
เซ็นเซอร์ การรับน� ้ำหนัก
มี
เซ็นเซอร์ ชนิดคลืน่ ไมโครเวฟ
มี

*ตรวจสอบก�ำลังไฟฟ้าด้ วยเงื่อนไขดังต่อไปนี ้: แรงดันไดนามิก 0.2 เมกะปาสคาล, อุณหภูมิของน� ้ำอยูท่ ี่ 15 องศาเซลเซียส
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ สขุ ภัณฑ์โคห์เลอร์
ขอขอบพระคุณทีท่ า่ นได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคเลอร์ ผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ ถกู สร้ างสรรค์อย่างปราณีตโดยผู้เชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์
จึงเปรี ยบประดุจดัง่ ประติมากรรมชิ ้นเอกที่มีความโดดเด่นทังในด้
้ านประโยชน์ใช้ สอย ผสมผสานไปกับความหรู หรางดงามในดีไซน์ที่
ภูมฐิ านของผลิตภัณฑ์ ก่อให้ เกิดความสุนทรี ยภาพทางอารมณ์ทคี่ วรค่าแก่การเป็ นเจ้ าของตราบนานเท่านาน ท่านจะภูมใิ จในผลิตภัณฑ์
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับเราทีม่ คี วามภูมใิ จในผลิตภัณฑ์พร้ อมกับคุณภาพภายใต้ ชอื่ เสียงของโคห์เลอร์
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อศึกษาคูม่ ือก่อนการติดตัง้ หากท่านพบปั ญหาเกี่ยวกับการติดตัง้ หรื อสุขภัณฑ์ กรุ ณาติดต่อเราทันที
เบอร์โทรศัพท์และเว็ปไซต์ของเราได้ แจ้ งอยูบ่ นปกหลัง
ข้ อมูลในคูม่ อื เล่มนี ้มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งอย่างสมํา่ เสมอ
ดังนันบริ
้ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ อี ยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอขอบพระคุณที่ทา่ นเลือกใช้ สขุ ภัณฑ์โคห์เลอร์

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
แผ่นกันกระแทก 2 ชิ �น 1. ฟั งก์ชนั� เตรี ยมพร้ อมใช้ งาน
กดปุ่ ม “ ” ค้างเอาไว้ (ประมาณ 2 วิ นาที)
เพือ� เข้าสู่ฟังก์ ชนั� เตรี ยมพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ� มเติ มที �
“ฟั งก์ ชนั� เตรี ยมพร้อมใช้งานหน้า 39”
ฝาปิ ดที�รองนัง�
2. หยุดการทํางาน
กดปุ่ ม “ ” เพือ� หยุดการทํางานของฟั งก์ชนั� ฉีดชําระ,
ฟั งก์ชนั� เป่ าแห้ง, ฟั งก์ ชนั� ฟอกอากาศ, ฟั งก์ ชนั� ฆ่าเชื อ� ในปุ่ มเดียว,
การทําความสะอาดก้านฉี ดชําระแบบแมนนวล และ
ฟั งก์ ชนั� ฆ่าเชื อ� ด้วยแสง UV

ปุ่ มควบคุมคําสัง�

บริ เวณที�ตรวจจับแสง

ที�รองนัง� (ป้องกันแบคทีเรี ย*)

ก้ านฉีดชําระ
เซ็นเซอร์ ตรวจจับบนที�รองนัง�

กดปุ่ ม front เพือ� เปิ ดการทํางาน
ของระบบชําระส่วนหน้า
กดปุ่ ม rear เพือ� เปิ ดการทํางาน
ของระบบชําระส่วนหลัง
กดปุ่ ม full fIush เพือ� เปิ ดการทํางาน
ของระบบชําระล้าง

* การป้องกันเชื ้อแบคทีเรีย ทีร่ องนัง่ และฝาปิ ดทีร่ องนัง่ มีสว่ นประกอบของอนุภาคเงินซึง่ ยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของแบคทีเรียบนพื ้นผิวทังนี
้ ้
ไม่รวมถึงเชื ้อราและผลกระทบจากเชื ้อรา อัตราการป้องกันเชื ้อจุลนิ ทรีย์มากกว่า 90% (ทดสอบภายใต้ มาตรฐานการป้องกันแบคทีเรีย
GB 21551.2-2010)
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ค�ำแนะน�ำการใช้ งานรีโมทคอนโทรล
A

B

C

D

E

F

O J

P K

G
Q- H M

I N

Q+ L

ค�ำเตือน ความเสี่ยงซึง่ อาจท�ำให้ ผลิตภัณฑ์เสียหาย น�ำรี โมทคอนโทลออกจากแท่นวางรี โมทคอนโทรลก่อนกดค�ำสัง่ เริ่ มต้ น
เพื่อป้องกันการตกหล่น
A- เริ่ มต้ น (Start)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เพื่อเปิ ดใช้ งานรี โมทคอนโทรล กดอีกครัง้ เพื่อเปิ ดหรื อปิ ดหลังเริ่ มการท�ำงาน
¨ หากไม่ได้ เชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์หลังจากเริ่ มท�ำงานแล้ ว ไอคอนแถวที่สามจะกะพริ บ และจะหยุดกะพริ บ เมื่อการเชื่อมต่อส�ำเร็ จ
และเข้ าสูส่ ภาพพร้ อมใช้ งาน
B- หยุดการท�ำงาน (Stop)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เพื่อหยุดการท�ำงานของโหมดช�ำระส่วนหน้ า, ช�ำระส่วนหลัง, ระบบเป่ าแห้ งและระบบดับกลิน่ , การท�ำความสะอาดก้ าน
ฉีดช�ำระแบบแมนนวล หรื อระบบท�ำความสะอาดด้ วยแสงUV
¨ กดค้ างค�ำสัง
่ นี ้จะเป็ นการปิ ดใช้ งานรี โมทคอนโทรล
C- ช�ำระส่วนหน้ า (Front wash)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เมื่อนัง่ บนที่รองนัง่ เพื่อเข้ าโหมดช�ำระส่วนหน้ า เมื่อฟั งก์ชนั่ ท�ำงานต่อเนื่องเป็ นเวลา 5 นาที การฉีดช�ำระจะหยุดท�ำงาน
โดยอัตโนมัติ หรื อกดค�ำสัง่ หยุดการท�ำงานเพื่อปิ ดการท�ำงานทันที
D- ช�ำระส่วนหลัง (Rear wash)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เมื่อนัง่ บนที่รองนัง่ เพื่อเข้ าโหมดช�ำระส่วนหลัง เมื่อฟั งก์ชนั่ ท�ำงานต่อเนื่องเป็ นเวลา 5 นาที การฉีดช�ำระจะหยุดท�ำงาน
โดยอัตโนมัติ หรื อกดค�ำสัง่ หยุดการท�ำงานเพื่อปิ ดการท�ำงานทันที
E- ช�ำระล้ างปริ มาณน� ้ำน้ อย (Eco flush)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เพื่อช�ำระล้ างโถสุขภัณฑ์ด้วยปริ มาตรน� ้ำน้ อย
F- ช�ำระล้ างปริ มาณน� ้ำมาก (Flush full)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เพื่อช�ำระล้ างโถสุขภัณฑ์ด้วยปริ มาตรน� ้ำมาก
G- ค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ (Cover Open/Close)
¨ กดค�ำสัง
่ เปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ เมื่อไม่มีการใช้ งานที่รองนัง่
H- ค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดที่รองนัง่ (Seat Open/Close)
¨ กดค�ำสัง
่ เปิ ด/ปิ ดที่รองนัง่ เมื่อไม่มีการใช้ งานที่รองนัง่
I- การนวดด้ วยสายน� ้ำ (Pulsate oscillate)
¨ ในขณะที่ โ หมดช� ำ ระส่ ว นหน้ า หรื อ ช� ำ ระส่ ว นหลัง ก� ำ ลัง ท� ำ งาน ใช้ ค� ำ สั่ง นี เ้ พื่ อ เข้ า สู่โ หมดการช� ำ ระแบบเคลื่ อ นที่ (oscillate)
กดอีกครัง้ เพื่อเข้ าสูโ่ หมดช�ำระแบบเป็ นจังหวะ (pulsate wash) เมื่อกดครัง้ ที่สาม โหมดการช�ำระแบบเคลือ่ นที่และแบบเป็ นจังหวะ
(oscillate/pulsate) จะท�ำงานร่วมกัน (เมือ่ ฟังก์ชนั่ ท�ำงานร่วมกัน ไฟ LED ทางด้ านซ้ ายของไอคอนจะติด) กดครังที
้ ส่ เี่ พือ่ ออกจากค�ำสัง่
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ค�ำแนะน�ำการใช้ งานรี โมทคอนโทรล (ต่อ)
J- สายน� ้ำแบบเกลียว (Spiral)
¨ ขณะทีโ่ หมดช�ำระส่วนหลังท�ำงาน กดค�ำสัง
่ นี ้เพือ่ ปรับรูปแบบสายน� ้ำของโหมดช�ำระส่วนหลัง สัญลักษณ์สายน� ้ำแบบเกลียวจะกะพริบ
กดอีกครัง้ เพือ่ ออกจากค�ำสัง่ (หรือกดหยุดการท�ำงานเพือ่ ปิ ดค�ำสัง่ )
K- ระบบเป่ าแห้ ง (Dryer)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เมื่อนัง่ บนที่รองนัง่ เพื่อใช้ งานฟั งก์ชนั่ เป่ าแห้ ง เมื่อฟั งก์ชนั่ ท�ำงานต่อเนื่องเป็ นเวลา 4 นาที การเป่ าแห้ งจะหยุดท�ำงานโดย
อัตโนมัติ หรื อกดค�ำสัง่ นี ้อีกครัง้ เพื่อปิ ดการท�ำงานทันที
L- ระบบฆ่าเชื ้อด้ วยน� ้ำสเตอริ ไลซ์ (Sterilization function)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เพื่อใช้ งานระบบฆ่าเชื ้อก้ านฉีดช�ำระและโถสุขภัณฑ์ด้วยน� ้ำสเตอริ ไลซ์
(ข้ อสังเกต: ฝารองนัง่ เปิ ด/ปิ ด โดยใช้
รี โมทคอนโทรลขณะฟั งก์ชนั่ ท�ำงาน) ฟั งก์ชนั่ นี ้จะไม่สามารถท�ำงานได้ ขณะมีการใช้ งานที่รองนัง่
M- อุณหภูมิน� ้ำ (Water Temperature)
¨ ขณะที่โหมดช�ำระส่วนหน้ าหรื อช�ำระส่วนหลังท�ำงาน กดค�ำสัง
่ นี ้เพือ่ ปรับอุณหภูมนิ � ้ำ กดค�ำสัง่ +/- (Q+/Q-) เพือ่ ปรับระดับอุณหภูมนิ � ้ำ
N- อุณหภูมิฝารองนัง่ (Seat Temperature)
¨ กดค�ำสัง
่ นี ้เพื่อปรับอุณหภูมิฝารองนัง่ กดค�ำสัง่ +/- (Q+/Q-) เพื่อปรับระดับอุณหภูมิที่รองนัง่
O- แรงดันน� ้ำ (Water pressure)
¨ ขณะที่โหมดช�ำระส่วนหน้ าหรื อช�ำระส่วนหลังท�ำงาน กดค�ำสัง
่ นี ้เพื่อปรับแรงดันน� ้ำ กดค�ำสัง่ +/- (Q+/Q-) เพื่อปรับระดับแรงดันน� ้ำ
P- ขยับก้ านฉีด (Nozzle move)
¨ ขณะที่โหมดช�ำระส่วนหน้ าหรื อช�ำระส่วนหลังท�ำงาน กดค�ำสัง
่ นี ้เพือ่ เริ่มการปรับต�ำแหน่งก้ านฉีดช�ำระ กดค�ำสัง่ +/- (Q+/Q-) เพือ่ ปรับ
ต�ำแหน่งก้ านฉีดช�ำระ
Q- ค�ำสัง่ ปรับระดับ (Q+/Q-)
ส�ำหรับฟั งก์ชนั่ M/N/O/P เมื่อเปิ ดใช้ งานแล้ ว การปรับค่าของฟั งก์ชนั่ นันๆ
้ จะสามารถท�ำได้ โดยใช้ ค�ำสัง่ (+/-)

การเตือนก�ำลังไฟฟ้าอ่อน
ข้ อสังเกต โปรดชาร์ จรีโมทคอนโทรลทันทีเมือ่ มีการเตือนก�ำลังไฟอ่อน
เมือ่ ปุ่ ม

stop

กะพริบแสดงว่า แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลมีกำ� ลังไฟฟ้าต�ำ่ น�ำรีโมทคอนโทรลวางบนแท่นวางรีโมทคอนโทรลเพือ่ ชาร์จแบตเตอรี่

การจับคู่
ข้ อสังเกต การจับคูส่ ามารถท�ำได้ เมือ่ ไม่มกี ารใช้ งานทีร่ องนัง่
¨ เมือ
่ ฝารองนัง่ เปิ ดใช้ งานปกติ กดค�ำสัง่ เริ่ มต้ นทีอ่ ยูด่ ้ านบนของรีโมทคอนโทรลเพือ่ เปิ ดใช้ งานรีโมทคอนโทรล หากไอคอนแถวล่างสุด
กะพริ บ หมายถึงรีโมทคอนโทรลยังไม่ได้ จบั คูก่ บั โถสุขภัณฑ์
¨ เข้ าไปใกล้โถสุขภัณฑ์ และกดที่ปม
ุ่
ค้ างไว้ เมือ่ สุขภัณฑ์เริ่ มท�ำการประมวลผล ไอคอนแถวล่างสุดจะกะพริ บถี่ขึ ้น
¨ กดค้ างที่ปม
ุ่
และ
ทีแ่ ผงควบคุมค�ำสัง่ พร้ อมกัน ห้ ามปล่อยจนกว่าจะได้ ยนิ เสียงสัญญาณ
¨ เมือ
่ ไอคอนแถวล่างสุดของรีโมทคอนโทรลหยุดกะพริ บหมายถึงการจับคูส่ ำ� เร็ จ
dryer

การสือ่ สารระหว่างรีโมทคอนโทรลกับโถสุขภัณฑ์
เมือ่ น�ำรีโมทคอนโทรลออกห่างจากบริเวณตรวจจับสัญญาณ สัญลักษณ์แถวล่างของรีโมทคอนโทรลจะกะพริบโดยอัตโนมัติ (แสดงถึง
การค้ นหาสัญญาณของโถสุขภัณฑ์) สัญญาณจะเชื่อมต่ออัตโนมัตเิ มือ่ รีโมทคอนโทรลอยูใ่ นระยะใกล้ กบั ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์จะ
หยุดกะพริบเมือ่ การเชื่อมต่อส�ำเร็จ

ฟั งก์ชนั่ ปิ ดการท�ำงาน
เมื่อกดปุ่ ม

stop
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ค�ำแนะน�ำการตังค่
้ ารี โมทคอนโทรล

A

B

C

D

E

F

O J

P K

G
Q- H M

I N

Q+ L

กดค้ างที่ปมุ่
จากแผงควบคุมค�ำสัง่ จนกระทัง่ ได้ ยินเสียงสัญญาณเตือนสันแล้
้ วปล่อย เมื่อแสงไฟกลางคืนกะพริ บสามครัง้ จากนัน้
เปลี่ยนการตังค่
้ าของค�ำสัง่ D/F/G/H/J/L/N ตามต้ องการ
D- ช�ำระส่วนหลัง (Rear wash) : การตังค่
้ าฟั งค์ชนั่ การก�ำจัดกลิน่
กดค้ างทีค่ ำ� สัง่ เพือ่ เปิ ด/ปิ ดฟั งก์ชนั่ การก�ำจัดกลิน่
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วหนึง่ ครัง้ เพือ่ เปิ ดฟั งก์ชนั่ การก�ำจัดกลิน่ (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บช้ าหนึง่ ครัง้ เพือ่ ปิ ดฟั งก์ชนั่ การก�ำจัดกลิน่ (สัญญาณเตือนยาว)
ush

F- ช�ำระล้ าง (Flush) : การตังค่
้ าการช�ำระล้ างอัตโนมัติ

กดค้ างที่ค�ำสัง่ เพื่อปิ ดฟั งก์ชนั่ การช�ำระล้ างอัตโนมัติ กดค้ างอีกครัง้ เพื่อเปิ ดการท�ำงานฟั งก์ชนั่
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วหนึง่ ครัง้ เพือ่ เปิ ดฟั งก์ชนั่ การช�ำระล้ างอัตโนมัติ (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บช้ าหนึง่ ครัง้ เพือ่ ปิ ดฟั งก์ชนั่ ฟั งก์ชนั่ การช�ำระล้ างอัตโนมัติ (สัญญาณเตือนยาว)

G- ค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดฝารองนัง่ (Open/Close cover) : การตังค่
้ าระยะการตรวจจับ

กดค้ างที่ค�ำสัง่ เพื่อตังค่
้ าระยะการตรวจจับการเปิ ด/ปิ ดฝารองนัง่ อัตโนมัติ
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วหนึง
่ ครัง้ หมายถึงระยะใกล้ (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วสองครัง้ หมายถึงระยะปานกลาง (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วสามครัง้ หมายถึงระยะไกล (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ ถ้ าแสงไฟกลางคืนกะพริ บช้ า หมายถึงการปิ ดฟั งก์ ชน
ั่ เปิ ด/ปิ ดฝารองนัง่ อัตโนมัติ (สัญญาณเตือนยาว)

H - ค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดที่รองนัง่ (Open/Close seat): การตังค่
้ าระบบเตือนเมื่อใช้ งานที่รองนัง่ นานเกินไป

กดค้ างทีค่ ำ� สัง่ เพือ่ เปิ ดระบบเตือนเมือ่ ใช้ งานทีร่ องนัง่ นานเกินไป
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วหนึง่ ครัง้ เพือ่ เปิ ดระบบเตือนเมือ่ ใช้ งานทีร่ องนัง่ นานเกินไป (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บช้ าหนึง่ ครัง้ เพือ่ ปิ ดระบบเตือนเมือ่ ใช้ งานทีร่ องนัง่ นานเกินไป (สัญญาณเตือนยาว)

J-

ค�ำสัง่ สายน� ้ำแบบเกลียว (Spiral wash): การตังค่
้ าไฟกลางคืน
กดค้ างทีค่ ำ� สัง่ เพือ่ ตังค่
้ าไฟกลางคืน
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วหนึง
่ ครัง้ หมายถึงการเปิ ดระบบเตือนเมือ่ ใช้ งานทีร่ องนัง่ นานเกินไป (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริ บช้ าหนึง
่ ครัง้ หมายถึงการปิ ดระบบเตือนเมือ่ ใช้ งานทีร่ องนัง่ นานเกินไป (สัญญาณเตือนยาว)

L-

ค�ำสัง่ ฆ่าเชื ้อ (Sterilization): การตังค่
้ าระบบฆ่าเชื ้อด้ วยแสงยูวีอตั โนมัติ
กดค้ างเพื่อตังค่
้ าเปิ ด/ปิ ดระบบฆ่าเชื ้อด้ วยแสงยูวี (UV) อัตโนมัติ
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วหนึง
่ ครัง้ เมือ่ มีการท�ำงานของระบบฆ่าเชื ้อด้ วยแสงยูวี (UV) อัตโนมัติ (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ แสงไฟกลางคืนกะพริ บช้ าหนึง
่ ครัง้ เมือ่ ไม่มกี ารท�ำงานของระบบฆ่าเชื ้อด้ วยแสงยูวี (UV) อัตโนมัติ (สัญญาณเตือนยาว)

Kohler Co.

33

1295780-X5-C

ค�ำแนะน�ำในการตังค่
้ ารี โมทคอนโทรล (ต่อ)
N - อุณหภูมิที่รองนัง่ (Seat temperature): การตังค่
้ าฟั งก์ชนั่ ประหยัดพลังงาน

กดค้ างทีค่ ำ� สัง่ อุณหภูมทิ รี่ องนัง่ เพือ่ เปิ ดฟั งก์ชนั่ ประหยัดพลังงานของสุขภัณฑ์ กดค้ างอีกครัง้ เพือ่ ปิ ดฟั งก์ชนั่ นี ้
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บเร็ วหนึง่ ครัง้ เพือ่ เปิ ดฟั งก์ชนั่ ประหยัดพลังงานของสุขภัณฑ์ (สัญญาณเตือนสัน)
้
¨ กดค้ างไว้ จนกระทัง
่ แสงไฟกลางคืนกะพริ บช้ าหนึง่ ครัง้ เพือ่ ปิ ดฟั งก์ชนั่ ประหยัดพลังงานของสุขภัณฑ์ (สัญญาณเตือนยาว)
หลังจากตังค่
้ าฟั งก์ชนั่ E/F/G/H/J/L/N รอสักครู่ แล้ วจึงกดปุ่ มที่แผงควบคุมค�ำสัง่ ค้ างไว้ จนกระทัง่ ได้ ยินเสียงสัญญาณเตือนสัน้
แล้ วปล่อยเมื่อแสงไฟกลางคืนกะพริ บสามครัง้ ก่อนการตังค่
้ าถัดไป
P - ค�ำสัง่ ขยับก้ านฉีดช�ำระ (Position nozzle): การท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระ

กดค้ างที่ค�ำสัง่ ขยับก้ านฉีดช�ำระเมื่อไม่มีผ้ใู ช้ งานที่รองนัง่ เพื่อท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระแบบแมนนวล กดค้ างที่ค�ำสัง่ นี ้อีกครัง้ หรื อ
กดปุ่ มหยุดการท�ำงาน (Stop) เพือ่ ยกเลิกการท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระแบบแมนนวล

การใช้ งานและการเปลีย่ นแบตเตอรี่สำ� หรับรีโมทคอนโทรล
แท่นชาร์ จรีโมทคอนโทรลใช้ แบตเตอรี่ อลั คาไลน์ขนาด AA จ�ำนวน 4 ก้ อน
¨ เมือ
่ ก�ำลังไฟของแบตเตอรี่ ออ่ น ไฟสีแดงทีแ่ ท่นชาร์ จจะกะพริ บเป็ นสัญญาณเตือนให้ ผใ้ ู ช้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
ข้ อพึงระวัง
¨ ขัวบวกและขั
้
วลบของแบตเตอรี
้
่ ต้องตรงตามต�ำแหน่งสัญลักษณ์ของรี โมทคอนโทรล
¨ ไม่ควรใช้ แบตเตอรี่ เก่าร่ วมกับแบตเตอรี่ ใหม่
¨ โปรดใช้ แบตเตอรี่ อล
ั คาไลน์
¨

ไฟสีแดงกระพริบ

อืน่ ๆ
¨
¨

¨
¨
¨
¨

อย่าวางรี โมทคอนโทรลในพื ้นที่เปี ยกชื ้นหรื อน� ้ำกระเซ็นถึง
อย่าวางรี โมทคอนโทรลใกล้ เครื่ องเป่ าลมร้ อน, ไดร์ เป่ าผม หรื อเครื่ องใช้ ภายในบ้ านขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้ รบกวนการท�ำงานของ
รี โมทคอนโทรล
อย่าใช้ อปุ กรณ์อื่นๆ เคาะหรื อกระแทกบริ เวณแป้นค�ำสัง่
หลังการใช้ งานรี โมทคอนโทรล โปรดวางรี โมทคอนโทรลบนแท่นวางรี โมทคอนโทรล
ระวังรี โมทคอนโทรลตกหล่นระหว่างการใช้ งาน
ฟั งก์ชนั่ ป้องกันการขโมย: สามารถใช้ สกรู ยดึ รี โมทคอนโทรลไว้ กบั แท่นวางรี โมทคอนโทรล ส�ำหรับวิธีการติดตังสามารถอ้
้
างอิงจาก
คูม่ ือแนะน�ำการติดตัง้
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การเตรี ยมพร้ อมก่อนเริ่ มใช้ งานครัง้ แรก
ให้ แน่ใจว่า วาล์วน� ้ำเปิ ด
¨ ให้ แน่ใจว่า ใส่แบตเตอรีใ
่ นแท่นวางรีโมทคอนโทรลถูกต้ องตามต�ำแหน่ง
¨ ให้ แน่ใจว่า ไม่มว
ี ตั ถุกดี ขวางหน้ าผลิตภัณฑ์
¨ รอให้ ผลิตภัณฑ์ทำ
� การประมวลผลเสร็ จสิ ้น ในระหว่างนันจะได้
้
ยนิ เสียงมอเตอร์ ทำ� งาน เมือ่ การประมวลผลเสร็ จสิ ้นแสงไฟกลางคืนจะ
กะพริ บ
เมื่อใช้ งานครัง้ แรก สถานะเริ่ มต้ นของผลิตภัณฑ์จะมีคา่ ดังต่อไปนี ้
การช�ำระล้ างส่วนหน้ า
¨ ระดับอุณหภูมน
ิ � ้ำ: ปานกลาง
¨ แรงดัน: ปานกลาง
¨ ต�ำแหน่ง: ปานกลาง
การช�ำระล้ างส่วนหลัง
¨ ระดับอุณหภูมน
ิ � ้ำ: ปานกลาง
¨ แรงดัน: ปานกลาง
¨ ต�ำแหน่ง: ปานกลาง
ค�ำสัง่ สายน� ้ำแบบเกลียว
¨ ฟั งก์ ชน
ั่ การฆ่าเชื ้อด้ วยน� ้ำสเตอริไลซ์ในปุ่ มเดียว
¨ ฟั งก์การดับกลิน
่ : เปิ ด
อุณหภูมทิ รี่ องนัง่ : ปานกลาง
แสงไฟกลางคืน: เปิ ด
โหมดประหยัดพลังงาน: ปิ ด
ฝาปิ ดทีร่ องนัง่ เปิ ด/ปิ ดอัตโนมัต:ิ เปิ ด
ระบบช�ำระล้ างอัตโนมัต:ิ เปิ ด
ฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV อัตโนมัต:ิ เปิ ด
การฆ่าเชื ้อด้ วยน� ้ำสเตอริไลซ์: เปิ ด
ฟั งก์ชนั่ เตรี ยมพร้ อมใช้ งาน: ปิ ด
ฟั งก์ชนั่ แจ้ งเตือนเมือ่ ใช้ งานสุขภัณฑ์เป็ นเวลานาน: ปิ ด
¨

ฟั งก์ชนั่ การเปิ ด/ปิ ด ฝารองนัง่ และที่รองนัง่ สุขภัณฑ์
ก. การเปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่

การเปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ อัตโนมัติ
¨ เมือ
่ ผูใ้ ช้ เดินเข้ าใกล้ บริเวณระยะตรวจจับในกรณีทฝี่ าปิ ดทีร่ องนัง่ อยูใ่ นสถานะปิ ด ฝาปิ ดทีร่ องนัง่ จะเปิ ดขึ ้นอัตโนมัติ
¨ เมือ
่ ผูใ้ ช้ ออกจากบริเวณระยะตรวจจับในกรณีทฝี่ าปิ ดทีร่ องนัง่ เปิ ดอยู่ ฝาปิ ดทีร่ องนัง่ จะปิ ดอัตโนมัตภิ ายใน 2 นาที
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ฟั งก์ชนั่ การเปิ ด/ปิ ด ฝาปิ ดที่รองนัง่ และที่รองนัง่ (ต่อ)
ค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ ด้ วยรี โมทคอนโทรล
¨ เมื่ อสถานะไม่มีผ้ ใ
ู ช้ งานที่รองนัง่ ให้ กดค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ บนรี โมทคอนโทรลเพื่อใช้ งานฟั งก์ชนั่ เปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่
(รายละเอี ย ดอยู่ใ นภาพแสดงรี โ มทคอนโทรล) หากสถานะมี ผ้ ูใ ช้ ง านที่ ร องนั่ง และกดค� ำ สั่ง
ของรี โ มทคอนโทรล
จะไม่ทำ� งาน
การเปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ แบบแมนนวล
¨ ผูใ
้ ช้ สามารถใช้ มอื เปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดทีร่ องนัง่ ได้โดยตรง เมือ่ อยูใ่ นสถานะปกติฝาปิ ดทีร่ องนัง่ สามารถเปิ ดหรื อปิ ดโดยอัตโนมัตติ ามแนวโน้ ม
ของการเคลือ่ นไหว
¨ ผูใ
้ ช้ งานไม่จำ� เป็ นต้ องออกแรง หากมีวตั ถุกดี ขวางระหว่างทีฝ่ าปิ ดทีร่ องนัง่ เคลือ่ นไหว ฝาปิ ดทีร่ องนัง่ จะหยุดการเคลือ่ นไหวโดยอัตโนมัติ
cover

ข้ อสังเกต
¨ เมื่อผู้ใช้ เดินผ่านบริ เวณระยะตรวจจับอย่างช้ าๆ การเปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง
่ ตรวจจับในระยะใกล้ หากไม่มีการตอบสนอง โปรดใช้
รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิ ดหรือปิ ดฝาปิ ดทีร่ องนัง่ หรือใช้ มอื ยกด้ วยตนเอง
¨ ฟั งก์ชน
ั่ การเปิด/ปิดฝาปิดทีร่ องนัง่ อัตโนมัตจิ ะท�ำงานก็ตอ่ เมือ่ ได้ตงค่
ั ้ าเปิดใช้ งานค�ำสัง่ (การตังค่
้ า โปรดอ้ างอิงข้ อมูลจากหน้ า 33)
¨ อย่าวางวัตถุกีดขวางหน้ าโถสุขภัณฑ์ ในระยะ 40 ซม. เพราะฝาปิ ดทีร
่ องนัง่ จะเปิ ดโดยอัตโนมัติ แต่หากต้ องการปิ ดฟั งก์ชนั่ “การเปิ ด/
ปิ ดฝาปิ ดทีร่ องนัง่ อัตโนมัต”ิ โปรดอ้ างอิงข้ อมูลจากหน้ า 33
¨ เมือ
่ เปิ ดฝารองนัง่ สเปรย์พน่ ละอองน� ้ำจะท�ำงานอัตโนมัตเิ พือ่ ไม่ให้ สิ่งสกปรกติดอยูบ่ น
โถสุขภัณฑ์

ข. การเปิ ด/ปิ ดที่รองนัง่

ค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดที่รองนัง่ ด้ วยรี โมทคอนโทรล
¨ เมือ
่ สถานะไม่มผี ใ้ ู ช้ งานทีร่ องนัง่ ให้ กดค�ำสัง่ เปิ ด/ปิ ดทีร่ องนัง่ บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ ใช้ งานฟั งก์ชนั่ เปิ ด/ปิ ดทีร่ องนัง่ (รายละเอียดอยูใ่ น
ภาพแสดงรีโมทคอนโทรล) หากสถานะมีผใ้ ู ช้ งานทีร่ องนัง่ และกดค�ำสัง่
ของรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำ� งาน
การเปิ ด/ปิ ดที่รองนัง่ แบบแมนนวล
¨ ผู้ใช้ สามารถใช้ มอ
ื เปิ ด/ปิ ดทีร่ องนัง่ เมือ่ อยูใ่ นสถานะปกติทรี่ องนัง่ สามารถเปิ ดหรื อปิ ดโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ ไม่จ�ำเป็ นต้ องออกแรง หากมี
วัตถุกีดขวางระหว่างที่รองนัง่ ก�ำลังเคลื่อนไหว ที่รองนัง่ จะหยุดโดยอัตโนมัติ
ข้ อสังเกต ห้ ามออกแรงเปิ ด/ปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ และที่รองนัง่ ระหว่างมีการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
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การช�ำระล้ างของโถสุขภัณฑ์

ก. ฟั งก์ชนั่ การช�ำระล้ างอัตโนมัติ

การใช้ ที่รองนัง่
¨ เมื่อฝาปิ ดที่ร องนัง
่ เปิ ดอยูแ่ ละมีผ้ใู ช้ งานสุขภัณฑ์ หลังจากผู้ใช้ งานลุกออกจากที่รองนัง่ ได้ สกั ครู่ สุขภัณฑ์จะช�ำระล้ างโดยอัตโนมัติ
และฝาปิ ดทีร่ องนัง่ จะปิ ดภายใน 90 วินาที

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

การใช้ งานส�ำหรับผู้ชาย
¨ เมือ
่ สถานะฝาปิ ดทีร่ องนัง่ เปิ ดอยู่ ผูใ้ ช้ งานสามารถใช้ มอื ยกทีร่ องนัง่ ด้ วยตัวเองหรื อใช้ รีโมทคอนโทรล สุขภัณฑ์จะช�ำระล้ างโดยอัตโนมัติ
หลังจากเสร็ จสิ ้นการใช้ งาน ฝาปิ ดทีร่ องนัง่ และทีร่ องนัง่ จะปิ ดอัตโนมัตภิ ายใน 90 วินาที

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

ข้ อสังเกต
¨ หากฟั งก์ชน
ั่ การช�ำระล้ างอัตโนมัตไิ ม่ทำ� งาน ผู้ใช้ สามารถช�ำระล้ างโดยกดปุ่ มช�ำระล้ างหรื อกดค�ำสัง่ บนรี โมทคอนโทรลหรื อใช้ ภาชนะ
ราดช�ำระล้ าง
¨ ฟั งก์ชน
ั่ การช�ำระล้ างอัตโนมัตจิ ะท�ำงานต่อเมือ่ “การตังค่
้ าการช�ำระล้ างอัตโนมัต”ิ บนรีโมทคอนโทรลเปิ ดใช้ งานอยูเ่ ท่านัน้ (การตังค่
้ า
โปรดอ้ างอิงข้ อมูลจากหน้ า 33)
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การช�ำระล้ างของโถสุขภัณฑ์ (ต่อ)

ข. การช�ำระล้ างด้ วยรี โมทคอนโทรล

ผู้ใช้ สามารถเลือกใช้ งานฟั งก์ชนั่ การช�ำระล้ างแบบปกติหรื อช�ำระล้ างแบบประหยัดบนรี โมทคอนโทรลได้

ค. การช�ำระล้ างแบบแมนนวล

1. ผู้ใช้ งานสามารถช�ำระล้ างโดยกดปุ่ ม " " ช�ำระล้ างที่อยูข่ ้ างโถสุขภัณฑ์ขณะระบบไฟฟ้าปิ ด
ข้ อสังเกต อาจมีน� ้ำหยดบริเวณก้ านฉีดช�ำระหลังจากการช�ำระล้ างในแต่ละครัง้ ซึง่ เป็ นระบบการท�ำงานปกติ

2. ช�ำระล้ างแบบแมนนวลด้ วยภาชนะ
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ฟั งก์ชนั่ แผงควบคุมค�ำสัง่
ง. กดปุ่ ม stop เพือ� หยุดการทํางานของทุกฟั งก์ ชนั�
ข. กดปุ่ ม rear เพือ� เปิ ดการทํางาน
ของระบบชําระส่วนหลัง
ก. กดปุ่ ม front เพือ� เปิ ด
การทํางานของระบบ
ชําระส่วนหน้า

จ. กดปุ่ ม full fIush ค้างไว้
ประมาณ 2 วิ นาที เพือ�
เปิ ดการทํางานของระบบ
ชําระล้างขณะระบบไฟฟ้ า
ปิ ด

ง. 1. ฟั งก์ชนั� เตรี ยมพร้ อมใช้ งาน
ค. บริ เวณที�ตรวจจับแสง กดปุ่ ม “ ” ค้างเอาไว้ (ประมาณ 2 วิ นาที)
เพือ� เข้าสู่ฟังก์ ชนั� เตรี ยมพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ� มเติ มที �
“ฟั งก์ ชนั� เตรี ยมพร้อมใช้งานหน้า 39”
ก้ านฉีดชําระ
2. หยุดการทํางาน
กดปุ่ ม “ ” เพือ� หยุดการทํางานของฟั งก์ชนั� ฉีดชําระ,
ฟั งก์ชนั� เป่ าแห้ง, ฟั งก์ ชนั� ฟอกอากาศ, ฟั งก์ ชนั� ฆ่าเชื อ� ในปุ่ มเดียว,
การทําความสะอาดก้านฉี ดชําระแบบแมนนวล และ
ฟั งก์ ชนั� ฆ่าเชื อ� ด้วยแสง UV

ตําแหน่งการฆ่าเชื �อด้ วยแสง UV

ฉ. เมือ� สถานะไม่มผี ้ ใู ช้ งานทีร� องนัง� ให้ กดปุ่ ม
ชําระล้ างส่วนหลังหรือปุ่ มชําระล้ างส่วนหน้ า
ค้ างไว้ จนก้ านฉีดชําระเลื�อนออกมา เพื�อการ
ทําความสะอาดก้ านฉีดชําระแบบแมนนวล
กดปุ่ ม “ ”หยุดการทํางานเพื�อเลื�อน
ก้ านฉีดชําระกลับเข้ าตําแหน่งเดิม

ก้ านฉีดชําระ

ข้ อสังเกต
¨ การท�ำงานของแต่ละฟั งก์ ชน
ั่ เป็ นการตังค่
้ ามาจากโรงงาน
¨ ในขณะที่ฟังก์ ชน
ั่ ฉีดช�ำระส่วนหน้ าและฟั งก์ชนั่ ฉีดช�ำระส่วนหลังก�ำลังท�ำงาน กดปุ่ มค�ำสัง่ อีกครัง้ เพื่อหยุดการท�ำงาน หรื อฟั งก์ชนั่
จะหยุดท�ำงานอัตโนมัตเิ มื่อท�ำงานต่อเนื่องครบ 5 นาที
¨ กดปุ่ ม
บนแผงควบคุมค�ำสัง่ เพื่อหยุดการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ ฉีดช�ำระส่วนหน้ า, ฟั งก์ชนั่ ฉีดช�ำระส่วนหลัง และฟั งก์ชนั่ เป่ าแห้ ง
¨ กดปุ่ ม
เพื่อช�ำระล้ างโถสุขภัณฑ์

ฟั งก์ชนั่ ฉีดพ่นหน้ า-หลัง

สุขภัณฑ์นี ้สามารถใช้ งานฟั งก์ชนั่ ฉีดพ่นหน้ า-หลังได้ โดยการกดปุ่ มฉีดช�ำระส่วนหน้ าและปุ่ มหยุดการท�ำงานบนแผงควบคุมค�ำสัง่ ค้ างไว้
ประมาณ 2 วินาที ในขณะที่ใช้ งานฟั งก์ชนั่ ฉีดช�ำระส่วนหลังและฉีดช�ำระเป็ นจังหวะ

ฟั งก์ชนั่ เตรียมพร้ อมใช้ งาน
¨

¨

กดปุ่ ม
บนแผงควบคุมค�ำสัง่ ค้ างไว้ ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้ าสู้โหมดพร้ อมใช้ งาน โดยสังเกตได้ จากเสียงสัญญาณสัน้ "ปิ๊ บ"
หนึง่ ครัง้ เมื่ออยูใ่ นฟั งก์ชนั่ การท�ำงานนี ้ ระบบตรวจจับอัตโนมัตหิ รื อการใช้ งานรี โมตคอนโทรลจะถูกระงับไว้ และไฟ LED จะไม่สว่าง
รวมทังการปรั
้
บอุณหภูมิของฝารองนัง่ จะถูกยกเลิกเพื่อการประหยัดพลังงาน
เมื่อกดปุ่ มใดก็ตามบนแผงควบคุมค�ำสัง่ ระบบทังหมดจะกลั
้
บมาท�ำงานทันที และออกจากโหมดเตรี ยมพร้ อมใช้ งาน
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ฟั งก์ชนั่ ฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV
ฟั งก์ชนั่ UV เป็ นฟั งก์ชนั่ การฆ่าเชื ้อบริ เวณก้ านฉีดช�ำระด้ วยรังสีอลั ตร้ าไวโอเลต ฟั งก์ชนั่ UV
การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV อัตโนมัติ
¨ หากผลิตภัณฑ์ ไม่มีการใช้ งานเป็ นเวลานาน ฟั งก์ ชน
ั่ การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV จะท�ำงานอัตโนมัติเพื่อให้ ก้านฉีดช�ำระปลอดเชื ้อโรค
โดยการฆ่าเชื ้อจะใช้ เวลาประมาณ 45 นาที ฟั งก์ชนั่ นี ้จะไม่สามารถท�ำงานซ� ้ำอีกครัง้ จนกระทัง่ ครบ 24 ชัว่ โมง
¨ ฟั งก์ ชน
ั่ การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV จะหยุดท�ำงานเมื่อมีการเปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ และใช้ งานสุขภัณฑ์ หรื อมีการกดค�ำสัง่ หยุดการท�ำงาน
บนรี โมทคอนโทรล
¨ การตังค่
้ าฟั งก์ชนั่ การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV ดูหน้ า 33
การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV แบบแมนนวล
¨ เมือ
่ ไม่มผี ้ ใู ช้ งานสุขภัณฑ์ ให้ กดปุ่ ม "ฆ่าเชื ้อในปุ่ มเดียว (Sanitize)" บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เปิ ดฟั งก์ชนั่ การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV (อ้ างอิง
หัวข้ อ "การใช้ งานรี โมทคอนโทรล")
¨ ฟั งก์ ชน
ั่ การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV จะหยุดท�ำงานเมื่อมีการเปิ ดฝาปิ ดที่รองนัง่ และใช้ งานสุขภัณฑ์ หรื อมีการกดค�ำสัง่ หยุดการท�ำงาน
บนรี โมทคอนโทรล
* การฆ่าเชื ้อด้ วยแสง UV (หมายถึงการฆ่าเชื ้อด้ วยแสงจากหลอด UV ทีอ่ ยูใ่ นผลิตภัณฑ์) ในขณะที่ฟังก์ชนั่ ท�ำงาน จะยับยังการเติ
้
บโต ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์บน
ก้ านฉีดช�ำระ ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงเชื ้อราและผลกระทบจากเชื ้อรา กระบวนการดังกล่าวสามารถยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ยไ์ ด้ ถงึ 99% (ตรวจวัดหลังเสร็ จสิ ้นกระบวนการ)

ฟั งก์ชนั่ ฆ่าเชื ้อด้ วยน� ้ำสเตอริ ไลซ์*

การท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระด้ วยน� ้ำสเตอริ ไลซ์
¨ ฟั งก์ชน
ั่ ท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระด้วยน� ้ำสเตอริไลซ์จะท�ำงาน เมือ่ ผู้ใช้ งานลุกออกจากสุขภัณฑ์หลังจากใช้ งานฟังก์ชนั่ ฉีดช�ำระส่วนหน้ า,
ฉีดช�ำระส่วนหลัง หรื อสายน� ้ำแบบเกลียว
การท�ำความสะอาดด้ วยน� ้ำสเตอริ ไลซ์แบบแมนนวล
¨ เมื่อไม่มีผ้ ใ
ู ช้ งานสุขภัณฑ์ ให้ กดปุ่ ม "ฆ่าเชื ้อในปุ่ มเดียว (Sanitize)" บนรี โมทคอนโทรลเพื่อเปิ ดฟั งก์ชนั่ การฆ่าเชื ้อและระบบท�ำความ
สะอาดภายในโถสุขภัณฑ์ (อ้ างอิงหัวข้ อ "การใช้ งานรี โมทคอนโทรล")
* น� ้ำสเตอริ ไลซ์ (หมายถึง น� ้ำประปาที่มีไฮโปคลอไรด์จากระบวนการไอออไนเซชัน): การท�ำความสะอาดผิวก้ านฉีดช�ำระ ด้ วยน� ้ำสเตอริ ไลซ์ ในขณะที่
ฟั งก์ชนั่ ท�ำงาน จะยับยังการเติ
้
บโตของเชื ้อจุลนิ ทรีย์บนผิวก้ านฉีดช�ำระ รวมถึงเชื ้อราและผลกระทบจากเชื ้อรา กระบวนการ ดังกล่าวสามารถยับยังเชื
้ ้อ
จุลนิ ทรีย์ได้ ถงึ 99% (ตรวจวัดหลังเสร็จสิ ้นกระบวนการ) ทดสอบภายใต้ มาตรฐานการป้องกันแบคทีเรีย (G/T 23131) น� ้ำประปาทีน่ ำ� มาใช้ ทดสอบมีความเข้ ม
ข้ นอยูท่ ี่ 24 ppm ทังนี
้ ้คุณภาพน� ้ำทีต่ า่ งออกไปอาจให้ ผลลัพธ์การฆ่าเชื ้อทีไ่ ม่ตรงกัน

ฟั งก์ชนั่ การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
เมื่อมีการเปิ ดฟั งก์ชนั่ ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะท�ำการตรวจสอบช่วงเวลาที่มีการใช้ งานต�่ำโดยอัตโนมัติ และจะลดอุณหภูมิ
ความร้ อนของสุขภัณฑ์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
¨ รายละเอียดส�ำหรับการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ อ้ างอิงที่หน้ า 34
¨

ฟั งก์ชนั่ การฆ่าเชื ้อในน� ้ำฉีดช�ำระ

ฟั งก์ชนั่ นี ้จะฆ่าเชื ้อน� ้ำส�ำหรับใช้ ฉีดช�ำระส่วนหน้ า ด้ านหลัง และแบบเกลียว
¨ เมือ
่ คาทริดจ์ตวั กรองใกล้ จะอุดตัน จะปรากฏไฟสัญญาณ LED สีส้มขึ ้น (ดังภาพแสดง)
¨ เมือ
่ คาทริดจ์ตวั กรองอุดตันหรือเสือ่ มสภาพ ไฟสัญญาณสีส้มจะกะพริบ
¨ หากการประกอบคาทริ ดจ์ตว
ั กรองไม่ถกู ต้ อง จะปรากฏไฟสัญญาณ LED สีส้มสลับกับสีขาว
¨ อ้ างอิงหน้ า 43 เพือ
่ ดูการเปลีย่ นคาทริดจ์ตวั กรอง

ฟั งก์ชนั่ ก�ำจัดกลิน่
¨
¨

ฟั งก์ชนั่ การฟอกอากาศจะท�ำงานอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ งานฟั งก์ชนั่ การดับกลิน่
อ้ างอิงจากการตังค่
้ ารีโมทคอนโทรลเพือ่ ใช้ งานฟั งก์ชนั่ การดับกลิน่ และการฟอกอากาศอัตโนมัติ
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ฟั งก์ชนั่ การแจ้ งเตือนเมือ่ ใช้ งานฝารองนัง่ เป็ นเวลานาน
หากมีการใช้ งานที่รองนัง่ ต่อเนื่องกันเป็ นเวลานาน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนด้ วยเสียง
อ้ างอิงจากการตังค่
้ ารีโมทคอนโทรลเพือ่ ใช้ งานฟั งก์ชนั่ การแจ้ งเตือนเมือ่ ใช้ งานฝารองนัง่ เป็ นเวลานาน

การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงรักษา
ก. การท�ำความสะอาดทั่วไป

เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดค�ำนึงถึงข้ อควรปฏิบตั ใิ นการบ�ำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ ดังนี ้:
ข้ อพึงระวัง อย่าราดน� ้ำลงบนฝารองนัง่ โดยตรง (รวมถึงรีโมทคอนโทรล)
¨ เริ่ มจากการท�ำความสะอาดฝารองนัง
่ ในบริ เวณที่ไม่เป็ นที่สงั เกตได้ ง่าย ในการทดสอบผลิตภัณฑ์หรื อน� ้ำยาท�ำความสะอาดเพื่อให้
แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์หรื อน� ้ำยาท�ำความสะอาดจะไม่ท�ำลายพื ้นผิวภายนอกของฝารองนัง่ แล้ วจึงใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดพื ้นผิว
ทังหมด
้
¨ ห้ ามน�ำผลิตภัณฑ์จม
ุ่ ลงในน� ้ำยาท�ำความสะอาด
¨ หลีกเลี่ยงการใช้ วส
ั ดุที่สามารถท�ำลายพื ้นผิวผลิตภัณฑ์ ให้ ใช้ ฟองน� ้ำหรื อผ้ านุม่ ชุบน� ้ำหมาดๆ เช็ดท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์
¨ หลัง จากใช้ น� ำ้ ยาท� ำ ความสะอาด ให้ ใช้ ผ้ า นุ่ ม ชุบ น� ำ้ เช็ด พื น
้ ผิวผลิตภัณฑ์ ทันทีเพื่อเช็ดสารเคมีหรื อคราบสกปรกออกจากพืน้ ผิว
ผลิตภัณฑ์
การท�ำความสะอาดที่รองนัง่
¨ ห้ า มใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาดหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ฆ่ า เชื อ
้ ที่ มีฤทธิ์ กัดกร่ อนซึ่งบรรจุใน
กระป๋ องสเปรย์ท�ำความสะอาดฝารองนัง่
¨ ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ถก
ู สารเคมีที่มีฤทธิ์กดั กร่อน หรื อเครื่ องส�ำอางค์ (เช่น น� ้ำยาทาเล็บหรื อ
โลชัน่ หลังการโกนหนวด) เพราะอาจเกิดความเสียหายต่อพื ้นผิวผลิตภัณฑ์ได้
การบ�ำรุ งรักษา ในกรณีที่ใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดผสมน� ้ำเพื่อท�ำความสะอาดที่รองนัง่
ให้ ใช้ ฟองน� ้ำหรื อผ้ านุ่มชุบน� ้ำหมาดๆ เช็ดท�ำความสะอาดที่รองนัง่ จากนันใช้
้ ผ้าขนหนูน่มุ
เช็ดให้ แห้ งหรื อปล่อยให้ แห้ งตามธรรมชาติ
การท�ำความสะอาดส่วนที่เป็ นสแตนเลสสตีล
¨ ท�ำความสะอาดพื ้นผิวสุขภัณฑ์ด้วยน� ้ำสบูแ
่ ละใช้ ผ้านุม่ ๆ เช็ดออก ห้ ามใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดบนสุขภัณฑ์ เช่น แอมโมเนีย, ผงปน
เปื อ้ น และน� ้ำยาล้ างห้ องน� ้ำ ซึง่ อาจท�ำให้ พื ้นผิวสุขภัณฑ์เสียหายได้
ข้ อส�ำคัญ หากไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อาจท�ำให้ การรับประกันกับบริ ษัทฯ สิ ้นสุด
ข้ อควรระวัง ประสิทธิ ภาพของการท�ำความสะอาดขึน้ อยู่กับปั จจัยในคุณภาพน� ้ำ, อุณหภูมิน�ำ้ ,รวมถึงการใช้ งานและการ
ท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ โดยบริ ษัทฯ จะไม่รับรองผลที่อาจเกิดขึ ้นจากเงื่อนไขดังกล่าว
ข้ อส�ำคัญ การออกแรงฝื นมากเกินไปขณะที่ฝารองนัง่ และที่รองนัง่ ท�ำงานอัตโนมัตอิ าจท�ำให้ ที่รองนัง่ ช�ำรุดได้
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การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงรักษา (ต่อ)

ข. การเปลี่ยนคาทริดจ์ ตวั กรอง

1. น�ำฝาครอบโถสุขภัณฑ์ออก
¨ เปิ ดฝาครอบด้ านหลังของโถสุขภัณฑ์ออกโดยเลือ
่ นขึ ้นและใช้ เครื่ องมือทีม่ าพร้ อ
กับผลิตภัณฑ์
¨ ถอดฝาครอบโถสุขภัณฑ์จากด้ านข้ างทังสองด้
้
าน จากนนันถอดฝาครอบ
้
โสุขภัณฑ์จากด้ านบนออก

2. หมุนคาทริ ดจ์ตวั กรองเดิมออกโดยวิธีการตามภาพแสดง

3. ค่อยๆ น�ำชุดตัวกรองชุดใหม่หมุนลงในช่องตามทิศทางทีแ่ สดง

4. ระบบจะหยุดส่งเสียงสัญญาณเตือนอัตโนมัติ เมือ่ คาทริ ดจ์ตวั กรองอยูใ่ นสถานะปกติ
5. ประกอบฝาครอบโถสุขภัณฑ์เข้ าต�ำแหน่งเดิม โดยค่อยๆ กดฝาครอบทุกด้ านเข้ ากับ
โถสุขภัณฑ์จนแนบสนิท

ข้ อสังเกต
¨ ห้ ามปิ ดระบบไฟฟ้าขณะก�ำลังเปลี่ยนคาทริ ดจ์ตว
ั กรอง ระบบจะไม่หยุดส่งเสียงสัญญาณเตือน
¨ หากระบบไฟฟ้ า ท� ำ งานขัด ข้ อ งในขณะที่ ก� ำ ลัง เปลี่ ย นคาทริ ด จ์ ต ัว กรอง ให้ น� ำ ตัว กรองออกและเสี ย บปลั๊ก ไฟใหม่ เ พื่ อ ให้ เ สี ย ง
สัญญาณเตือนหยุดลง
¨ น� ้ำอาจกระเซ็นออกเล็กน้ อยขณะท�ำการเปลี่ยนคาทริ ดจ์ตว
ั กรอง
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ค. การท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระ

วิธีการท�ำความสะอาดก้ านฉีดช�ำระส่วนหน้ าและส่วนหลังด้ วยแปรงนุม่
¨

¨
¨

เมื่ออยูใ่ นสถานะไม่มีผ้ ใู ช้ งาน กดปุ่ ม "position" บน “รี โมทคอนโทรล” ค้ างไว้ ประมาณ 2 วินาที หรื อกดค้ างที่ปมุ่ ช�ำระส่วนหน้ า
หรื อการช�ำระส่วนหลังบนแผงควบคุมุ ค�ำสัง่ เพื่อเลื่อนก้ านฉีดช�ำระออก
ใช้ แปรงขนนุม่ ชุบน� ้ำท�ำความสะอาดหัวฉีด
กดค�ำสัง่ ใดค�ำสัง่ หนึ่งที่กล่าวข้ างต้ นหรื อกดค�ำสัง่ หยุดการท�ำงานบนรี โมทคอนโทรล ก้ านฉีดช�ำระจะเลือ่ นกลับสูต่ ำ� แหน่งเดิมหรื อ
ก้ านฉีดช�ำระจะเลื่อนกลับสูต่ �ำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัตหิ ลังผ่านไป 2 นาที

การถอดหัวก้ านฉีดออกเพื่อท�ำความสะอาด
¨ เมื่ออยูใ
่ นสถานะไม่มีผ้ ใู ช้ งาน กดปุ่ ม "position" บน “รี โมทคอนโทรล” ค้ างไว้ ประมาณ 2 วินาที หรื อกดค้ างที่ปมุ่ ช�ำระส่วนหน้ า
หรื อ การช�ำระส่วนหลังบนแผงควบคุมุ ค�ำสัง่ เพื่อเลื่อนก้ านฉีดช�ำระออก
¨ ภายใน 2 นาที ให้ ปิดระบบไฟฟ้า
¨ ถอดหัวก้ านฉีดช�ำระออกตามแนวลูกศรตามดังภาพแสดง

¨
¨

¨
¨

จุม่ หัวก้ านฉีดช�ำระไว้ ในน� ้ำยาท�ำความสะอาดประมาณ 2 ชัว่ โมง
ใช้ แปรงนุม่ ๆ ท�ำความสะอาดหัวก้ านฉีดช�ำระ

ให้ สวมหัวก้ านฉีดช�ำระกลับเข้ าไปที่ต�ำแหน่งเดิม
ตรวจสอบฟั งก์ชนั่ การท�ำความสะอาดของก้ านฉีดช�ำระเมื่อเปิ ดเครื่ อง "ON"
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ง. การท�ำความสะอาดหรื อเปลี่ยนตัวกรอง

โปรดท�ำความสะอาดหรือเปลีย่ นตัวกรอง หากพบว่าน� ้ำในการช�ำระล้ างไม่ไหลหรือไหลน้ อย
การท�ำความสะอาดตัวกรองโถสุขภัณฑ์
¨ ถอดปลัก
๊ ไฟโถสุขภัณฑ์ หมุนปิ ดวาล์วข้ อต่อสามทาง (เชื่อมต่อกับปลัก๊ ไฟ)
¨ เปิ ดก้ านสวิตซ์ด้านข้ างโถสุขภัณฑ์ (ไม่เชือ
่ มต่อกับปลัก๊ ไฟ)
เชื�อมต่อกับปลัก� ไฟ

ไม่เชื�อมต่อกับปลัก� ไฟ
ก้ าน
สวิตซ์ไฟ

ถอดปลัก� ไฟ

¨

ถอดตัวกรองออกและน�ำมาท�ำความสะอาด

ตัวกรองที� 1

ตัวกรองที� 2
¨
¨

ตัวกรองที� 3 (ใช้ เหรี ยญในการช่วยเปิ ด)

ติดตังตั
้ วกรองกลับเข้ าต�ำแหน่งเดิม และเปิ ดวาล์วข้ อต่อสามทาง
ตรวจสอบการรั่วซึมของข้ อต่อก่อนเสียบปลัก๊ ไฟหรื อเปิ ดสวิตซ์ไฟ

การเปลี่ยนตัวกรองโถสุขภัณฑ์
ขันตอนการเปลี
้
ย่ นตัวกรองเหมือนกับขันตอนข้
้
างบน
ข้ อสังเกต โปรดเปลีย่ นตัวกรองทันที หากตัวกรองเกิดการแตกหักหรื ออุดตัน
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จ. การเปลี่ยนก้ อนดับกลิ่น

โปรดเปลีย่ นก้ อนดับกลิน่ ในเวลาทีเ่ หมาะสม เมือ่ ไม่สามารถดับกลิน่ ได้
¨ ถอดแผงด้ านข้ าง และน�ำฝาครอบก้ อนดับกลิน
่ ออกมา
¨ จับฝาครอบก้ อนดับกลิน
่ ไว้ และถอดก้ อนดับกลิน่ ออก
¨ น�ำก้ อนดับกลิน
่ ตัวใหม่ใส่กลับเข้ าไปทีฝ่ าครอบก้ อนดับกลิน่ จากนันสวมฝาครอบก้
้
อนดับกลิน่ เข้ าทีเ่ ดิม
¨ ปิ ดแผงด้ านข้ างกลับทีเ่ ดิม
หมายเหตุ: หลังจากถอดก้ อนดับกลิน่ ออกแล้ ว ห้ ามสอดนิ ้วมือหรื อวัสดุอนื่ ๆ เข้ าไปในช่องทีใ่ ส่ก้อนดับกลิน่ เพือ่ ป้องกันพัดลมหรื อชิ ้น
ส่วนอุปกรณ์ตา่ งๆ ด้ านในช�ำรุดเสียหาย
ก้อนดับกลิ�น
ฝาครอบตัวดับกลิ�น
แผงด้านข้าง

ฉ. กล่ องรองน�ำ้
¨

¨

ขณะที่ โ ถสุ ข ภั ณ ฑ์ ท� ำ งานอาจมี น� ำ้ หยดลงที่ ก ล่ อ งรองน� ำ 
้
ให้ ต รวจสอบและน� ำ น� ำ้ ออก จากนัน้ ใส่ ก ล่ อ งรองน� ำ้ กลับ เข้ า
ต�ำแหน่งเดิม
ขณะเปลีย่ นตัวกรองอาจมีน� ้ำหยดลงทีก่ ล่องรองน� ้ำ ให้ นำ� น� ้ำออก
จากนันใส่
้ กล่องรองน� ้ำกลับเข้ าต�ำแหน่งเดิม

ด้ านนอกกล่องรองนํ �า
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ช. การบ�ำรุ งรั กษาในกรณีไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ เป็ นเวลานาน

1. หากจะไม่ใช้ งานสุขภัณฑ์เป็ นเวลานาน ให้ แน่ใจว่า ไม่มีน� ้ำค้ างอยูใ่ นท่อ
¨ ถอดปลัก
๊ ไฟสุขภัณฑ์และปิ ดวาล์วข้ อต่อสามทาง จากนันกดปุ่
้
มปลดท่อ ใช้ ไม้ ยาวขนาดเล็กขจัดน� ้ำที่ค้างอยูใ่ นท่อ (เชื่อมต่อ
		 กับปลัก๊ ไฟ)
¨ ปิ ดก้ านสวิตซ์ จากนันกดปุ่
้
มปลดท่อ ใช้ ไม้ ยาวขนาดเล็กขจัดน� ้ำที่ค้างอยูใ่ นท่อ (ไม่เชื่อมต่อกับปลัก๊ ไฟ)
เชื�อมต่อกับปลัก� ไฟ

ไม่เชื�อมต่อกับปลัก� ไฟ
ก้ าน
สวิตซ์ไฟ

ถอดปลัก� ไฟ

ปุ่ มปลดท่อ

ข้ อสังเกต
¨ หากน� ้ำในท่ออุดตัน ในระหว่างทีผ
่ ลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้ งานเป็ นเวลานาน น� ้ำทีเ่ หลือค้ างอยูอ่ าจจะแข็งตัวในช่วงฤดูหนาวหรื อเป็ นน� ้ำค้ างท่อ
ในฤดูร้อน
¨ ห้ ามใช้ งานฝารองนัง
่ หากพบว่า น� ้ำในท่อน� ้ำดีแข็งตัว ต้ องเพิม่ อุณหภูมหิ ้ องให้ สงู ขึ ้นก่อนเพือ่ ละลายน� ้ำทีแ่ ข็งก่อนใช้ งานสุขภัณฑ์
¨ เมื่ออุณหภูมิในฤดูหนาวต�่ำกว่าอุณหภูมิการท�ำงานปกติจะเสี่ยงต่อน� ้ำแข็งภายในท่อ โปรดปิ ดวาล์วข้ อต่อสามทางแล้ วกดช�ำระล้ าง
โถสุขภัณฑ์เพื่อปล่อยน� ้ำออก
¨ หากโถสุขภัณฑ์ไม่ได้ ใช้ งานเป็ นเวลานาน ก่อนการใช้ งานโปรดปิ ดวาล์วข้ อต่อสามทางแล้ วจึงกดช�ำระล้ าง
¨ หากโถสุขภัณฑ์ไม่ได้ ใช้ งานเป็ นเวลานาน ก่อนการใช้ งานให้ กดช�ำระล้ างหลายๆ ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่า ท่อน� ้ำภายในสะอาด
¨ ในกรณีที่โถสุขภัณฑ์ไม่ได้ ใช้ งานเป็ นเวลานาน โปรดถอดแบตเตอรี่ ออกจากแท่นวางรี โมทคอนโทรล
2. เปิ ดฝาของโถสุขภัณฑ์หรื อเทน� ้ำลงในโถสุขภัณฑ์จะช่วยป้องกันการเกิดคราบสีเหลืองจากการระเหยของน� ้ำที่สะสมอยูใ่ นท่อ
เป็ นเวลานาน
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การแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น
การแก้ ปัญหาเบื ้องต้ นนี ้เป็ นเพียงค�ำแนะน�ำทัว่ ไป หากเกิดปั ญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้ านไฟฟ้าหรื อตัวแทนที่เกี่ยวข้ อง
ของบริษทั ฯ ยินดีให้ คำ� ปรึกษาและบริการ หากลูกค้ าต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการรับบริการและการรับประกัน กรุณาติดต่อขอรับข้ อมูล
ได้ ที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ 0 2204 6222
ถอดปลัก๊ ไฟของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ าเสียบ และปิ ดวาล์วน� ้ำหากจ�ำเป็ น ก่อนเริ่ มการซ่อมแซมหรื อบ�ำรุงรักษา
ปั ญหา
สาเหตุที่เป็ นไปได้
การแก้ ปัญหา
1. สุขภัณฑ์ไม่ท�ำงาน
ก. กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง
ก. รอให้ ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้ ได้
ข. ไม่ได้ เสียบปลัก๊ ไฟหรือไม่มกี ระแสไฟฟ้า
ข. เสียบปลัก๊ ไฟหรื อต่อระบบไฟฟ้า
ค. ไม่ได้ ตงค่
ั ้ าปุ่ มป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ค. กดปุ่ มตังค่
้ าที่ปลัก๊ ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ง. สุขภัณฑ์อยูใ่ นโหมดเตรี ยมพร้ อมใช้ งาน
ง. กดปุ่ ม " " บนแผงควบคุมค�ำสัง่ เพื่อให้
จ. สวิตซ์ที่แผงด้ านข้ างโถสุขภัณฑ์ปิดอยู่
สุขภัณฑ์เริ่ มท�ำงาน
จ. เปิ ดสวิตซ์ของโถสุขภัณฑ์
2. สุขภัณฑ์ไม่ช�ำระล้ าง

ก. ระบบน� ้ำขัดข้ อง
ข. ข้ อต่อสามทางของทางน� ้ำเข้ าปิ ดอยู่
ค. กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง
ง. สุขภัณฑ์อยูใ่ นโหมดเตรี ยมพร้ อมใช้ งาน
จ. โหมดช�ำระล้ างอยูใ่ นระหว่างการท�ำงาน
ฉ. การช�ำระล้ างอัตโนมัตอิ ยูใ่ นโหมดปิ ดการใช้ งาน

ก. รอให้ ระบบน� ้ำกลับมาใช้ ได้
ข. เปิ ดข้ อต่อสามทางของทางน� ้ำเข้ า
ค. รอให้ ไฟฟ้ากลับมาใช้ ได้ หรื อใช้ โหมด
“การช�ำระล้ างแบบฉุกเฉิน” หรื อใช้ ภาชนะ
ง. กดปุ่ ม " " บนแผงควบคุมค�ำสัง่ เพื่อให้
สุขภัณฑ์เริ่ มท�ำงาน
จ. เริ่ มการช�ำระล้ างหลังจากโหมดช�ำระล้ างท�ำงาน
แล้ วเสร็ จ
ฉ. อ้ างอิง“คูม่ ือแนะน�ำการตังค่
้ ารี โมทคอนโทรล”

3. ระบบช�ำระล้ าง
ไม่สมบูรณ์

ก. ตัวกรองอุดตัน
ข. แรงดันน� ้ำไม่เพียงพอ

ก. ดูอ้างอิง “การท�ำความสะอาดตัวกรอง”
ข. ตรวจสอบว่าเปิ ดวาล์วข้ อต่อสามทางอยู่
หากยังไม่ได้ เปิ ดให้ เปิ ดวาล์วก่อน
ค. ตรวจสอบการหักงอของสายน� ้ำดี ปรับสายน� ้ำดี
ให้ น� ้ำไหลสะดวก

4. โหมดช�ำระล้ าง
ท�ำงานผิดปกติ

ก. ระบบน� ้ำประปาขัดข้ อง
ข. ข้ อต่อสามทางจ่ายน� ้ำเปิ ดไม่เต็มที่หรื อปิ ดอยู่
ค. สุขภัณฑ์อยูใ่ นโหมดเตรี ยมพร้ อมใช้ งาน
ง. ยังไม่ได้ นง่ั บนที่รองนัง่ หรื อที่รองนัง่ ไม่สามารถ
ตรวจจับท่านัง่
จ. ตัวกรองอุดตัน
ฉ. แรงดันน� ้ำไม่เพียงพอ
ช. ตัวกรองลมติดตังไม่
้ ถกู ต้ อง

ก. รอให้ ระบบน� ้ำประปากลับมาใช้ ได้
ข. เปิ ดข้ อต่อสามทางให้ เต็มที่
ค. กดปุ่ ม " " บนแผงควบคุมค�ำสัง่ เพื่อให้
สุขภัณฑ์เริ่ มท�ำงาน
ง. เปลี่ยนท่าทางการนัง่ หรื อนัง่ บนที่รองนัง่ อีกครัง้
จ. อ้ างอิง “การท�ำความสะอาดตัวกรอง”
ฉ. ตรวจสอบการหักงอของสายน� ้ำดี ปรับสายน� ้ำดี
ให้ น� ้ำไหลสะดวก
ช. ติดตังตั
้ วกรองให้ ถกู ต้ อง (อ้ างอิงข้ อมูลการติดตัง้
หน้ า 43)

5. โหมดการช�ำระล้ าง
หยุดท�ำงานระหว่าง
ปฏิบตั กิ าร

ก. โหมดการช� ำระล้ างหยุดท� ำ งานอัตโนมัติ ห ลัง ก. กดปุ่ มช�ำระล้ างอีกครัง้ หากจ�ำเป็ น
ท�ำงานต่อเนื่องเป็ นเวลา 5 นาที
ข. เปลี่ยนท่านัง่ หรื อนัง่ บนที่รองนัง่ อีกครัง้
ข. ที่รองนัง่ ไม่สามารถตรวจจับร่างกายมนุษย์

6. โหมดช�ำระล้ างท�ำงาน
ในสถานะไม่มีผ้ ใู ช้ งาน
บนที่รองนัง่

ก. มีวตั ถุแปลกปลอมบนทีร่ องนัง่ หรือทีร่ องนัง่ เปี ยก ก. น�ำวัตถุแปลกปลอมออกหรือเช็ดทีร่ องนัง่ ให้ แห้ ง

7. พัดลมเป่ าแห้ งหยุด
ระหว่างการท�ำงาน

ก. พัด ลมเป่ าแห้ ง หยุด ท� ำ งานอัต โนมัติ ห ลัง จาก ก. กดปุ่ มเป่ าแห้ งอีกครัง้ หากจ�ำเป็ น
ท�ำงานต่อเนื่องเป็ นเวลา 4 นาที
ข. เปลี่ยนท่าทางการนัง่ หรื อนัง่ บนที่รองนัง่ อีกครัง้
ข. ที่รองนัง่ ไม่สามารถตรวจจับร่างกายมนุษย์
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ปั ญหา

สาเหตุที่เป็ นไปได้

การแก้ ปัญหา

8. พัดลมดับกลิน่ ไม่ท�ำงาน ก. ที่รองนัง่ ไม่สามารถตรวจจับร่างกายมนุษย์ได้
ก. เปลี่ยนท่าทางการนัง่ หรื อนัง่ บนที่รองนัง่ อีกครัง้
ข. ในระหว่ า งการท� ำ งานอาจกดปุ่ มหยุ ด การ ข. ลุกจากที่รองนัง่ ประมาณ 2 วินาที แล้ วนัง่ ลง
ท�ำงานโดยไม่ตงใจ
ั้
อีกครัง้ หากจ�ำเป็ น
ค. ฟั งก์ชนั่ การดับกลิน่ อัตโนมัตไิ ม่ได้ เปิ ดท�ำงาน
ค. อ้ างอิงหัวข้ อ “คูม่ ือการตังค่
้ ารี โมทคอนโทรล”
9. ฝารองนัง่ เปิ ด-ปิ ดไม่สนิท ก. มีวตั ถุแปลกปลอมบนทีร่ องนัง่ หรือทีร่ องนัง่ เปี ยก ก. น�ำวัตถุแปลกปลอมออกหรือเช็ดทีร่ องนัง่ ให้ แห้ ง
ข. ผู้ใช้ ขัดขวางการท�ำงานเปิ ด-ปิ ดของฝารองนั่ง ข. ใช้ รีโมทคอนโทรลสัง่ การเปิ ด-ปิ ดฝารองนัง่ หรื อ
ก่อนหน้ านี ้
เปิ ด-ปิ ดด้ วยมือจนกว่าระบบจะท�ำงานปกติโดย
ไม่ปิดสวิตช์ของฝารองนัง่
10. ฝารองนัง่ ไม่สามารถ
เปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติ

ก. ผู้ใช้ อยูใ่ นระยะตรวจจับ
ข. ฟั งก์ชนั่ ของ “การเปิ ด-ปิ ดฝารองนัง่ อัตโนมัต”ิ
ไม่ได้ เปิ ดใช้ งาน
ค. สุขภัณฑ์อยูใ่ นระหว่างการช�ำระล้ าง

ก. โปรดออกจากระยะตรวจจับ
ข. อ้ างอิง “คูม่ ือการตังค่
้ ารี โมทคอนโทรล”
ค. รอให้ การช�ำระล้ างเสร็ จสิ ้น

11. แสงไฟกลางคืน
ไม่ท�ำงาน

ก. ฟั งก์ชนั่ แสงไฟกลางคืนปิ ดอยู่
ข. แสงไฟภายในห้ องสว่างเกินไป

ก. ดูหวั ข้ อของแสงไฟกลางคืน “แผงควบคุมค�ำสัง่ ”
เพื่อกระตุ้นการท�ำงานแสงไฟกลางคืน
ข. ปิ ดแสงไฟภายในห้ องและปิ ดผ้ าม่าน

12. ระบบฆ่าเชื ้อ
ด้ วยแสง UV ไม่ท�ำงาน

ก. ที่รองนัง่ ตรวจจับร่างกายมนุษย์ได้
ก. โปรดกดค�ำสัง่ การท�ำงานระบบฆ่าเชื ้อด้วยแสง UV
ข. มีวตั ถุแปลกปลอมคลุมทีร่ องนัง่ หรือทีร่ องนัง่ เปี ยก
อีกครัง้ หลังจากลุกออกจากโถสุขภัณฑ์
ข. น�ำวัตถุแปลกปลอมออกหรือเช็ดทีร่ องนัง่ ให้ แห้ ง

13. หน้ าจอรี โมทคอนโทรล ก. แบตเตอรี่ หมด
ไม่แสดงภาพ
ข. ใส่ขวแบตเตอรี
ั้
่ สลับด้ าน
ค. รี โมทคอนโทรลอยูใ่ นโหมดปิ ดหน้ าจอ

ก. เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่
ข. สลับขัวแบตเตอรี
้
่ ให้ ถกู ต้ อง
ค. สัมผัสหน้ าจอรี โมทคอนโทรล นัง่ บนโถสุขภัณฑ์
หรื ออยู่ในระยะใกล้ กับสุขภัณฑ์ แล้ วกดค�ำสัง่
กระตุ้นให้ รีโมทคอนโทรลท�ำงาน

14. รี โมทคอนโทรลควบคุม
การท�ำงานสุขภัณฑ์
บกพร่อง

ก. แบตเตอรี่ ออ่ น
ข. รี โมทคอนโทรลอยูไ่ กลจากโถสุขภัณฑ์เกินไป
ค. สุขภัณฑ์ยงั ไม่ได้ เปิ ดท�ำงาน
ง. สุขภัณฑ์อยูใ่ นโหมดเตรี ยมพร้ อมใช้ งาน
จ. สุขภัณฑ์ไม่ได้ เชื่อมต่อกับรี โมทคอนโทรล

ก. เปลี่ยนแบตเตอรี่ ดูเพิ่มเติมจากหัวข้ อ “การใช้
และการเปลีย่ นแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล”
ข. ดูหวั ข้ อ “การสื่อสารระหว่างรี โมทคอนโทรลกับ
สุขภัณฑ์” และน�ำรี โมทคอนโทรลเข้ าไปใกล้
สุขภัณฑ์
ค. เสียบปลัก๊ ไฟของสุขภัณฑ์เพื่อเปิ ดใช้ งาน
ง. กดปุ่ ม " " บนแผงควบคุมค�ำสัง่ เพื่อให้
สุขภัณฑ์เริ่ มท�ำงาน
จ. ดูหวั ข้ อ “การสื่อสารระหว่างรี โมทคอนโทรล
กับสุขภัณฑ์” และเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์เข้ ากับ
รี โมทคอนโทรล

15. ที่รองนัง่ ไม่อนุ่

ก. ตังอุ
้ ณหภูมิต�่ำเกินไป
ข. สุขภัณฑ์อยูใ่ นโหมดเตรี ยมพร้ อมใช้ งาน

ก. ตังอุ
้ ณหภูมิให้ ได้ ระดับที่เหมาะสม
ข. กดปุ่ ม " " บนแผงควบคุมค�ำสัง่ เพื่อให้
สุขภัณฑ์เริ่ มท�ำงาน
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สารอันตรายของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ข้ อบ่งชี ้
เมือ่ ผลิตภัณฑ์ถงึ ขีดจ�ำกัดอายุการใช้ งานหรือไม่สามารถใช้ งานได้ หลังจากซ่อมแซมแล้ ว ห้ ามทิ ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับสิง่ ของชนิดอืน่ ๆ กรุณา
แยกชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกจากผลิตภัณฑ์และส่งมอบให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อท�ำการก�ำจัดต่อไป
ทังนี
้ ้การก�ำจัดผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่กฏหมายระบุอย่างเคร่งครัด
ชิ ้นส่วนผลิตภัณฑ์

สารประกอบที่เป็ นอันตราย
แคดเมียม
เฮกซะวาเลนต์
โพลิโบรมิเนต
(Cd)
โครเมียม
ไบฟิ นิล
(Cr(VI))
(PBB)

ตะกัว่
(Pb)

ปรอท
(Hg)

โพลิโบรมิเนต
ไดฟิ นิล อิเทอร์
(PBDE)

ชุดพลาสติก

О

О

О

О

О

О

ชุดควบคุม

X

О

О

О

О

О

ชุดแผงวงจร

X

О

О

О

О

О

ชุดมอเตอร์

X

О

О

О

О

О

ชุดสายไฟ

О

О

О

О

О

О

ชุดสายน� ้ำดี

О

О

О

О

О

О

ชุดก้ านฉีดช�ำระ

О

О

О

О

О

О

ชุดท�ำความร้ อน

X

О

О

О

О

О

*ชุดรี โมทคอนโทรล

X

О

О

О

О

О

*แบตเตอรี่

О

О

О

О

О

О

*ชุดเซรามิก

О

О

О

О

О

О

*ชุดถังพักน� ้ำ

О

О

О

О

О

О

О: หมายถึง สารประกอบทีเ่ ป็ นอันตรายดังกล่าว ในชิ ้นส่วนของผลิตภัณฑ์มป
ี ริมาณไม่เกินค่าทีไ่ ด้ รับอนุญาตในมาตรฐาน GB/T26572
X : หมายถึง สารประกอบที่เป็ นเนื ้อเดียวกันในวัตถุดบ
ิ ของผลิตภัณฑ์มีปริ มาณไม่เกินค่าที่ได้ รับอนุญาตในมาตรฐาน GB/T26572
* : บ่งชี ้เฉพาะบางส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของสารประกอบดังกล่าว

ข้ อสังเกต ข้ อมูลนี ้เป็ นข้ อมูลทีจ่ ดั ท�ำขึ ้นโดยอ้ างอิงข้ อมูลจากบริษทั ผู้ผลิตวัสดุ ส่วนประกอบต่างๆ โดยบริษทั ฯ เป็ นผู้กำ� กับดูแลตรวจสอบ
ข้ อมูลเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ ความปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้ อม
ด้ วยเทคโนโลยีในปัจจุบนั วัสดุทเี่ ป็ นอันตรายต่อธรรมชาติได้ ถกู น�ำมาใช้ ในปริมาณน้ อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และบริษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ลดปริ มาณของการใช้ วสั ดุที่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม
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"ผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม" ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ คดั สรรวัสดุ
ส่วนประกอบที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
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