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การกำจัดทิ้ง
เศษวัสดุอุปกรณ์การบรรจุสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่เหลือจากการติดตั้งใช้งาน เช่น กล่อง
กระดาษ ลังไม้ เศษไม้พาเลท เศษพลาสติก และอื่นๆ ควรคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตใหม่ (Recycle) ไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำ หรือแหล่งชุมชน ควร
แยกทิ้งในสถานที่ที่ทางการกำหนดไว้เท่านั้น
ควรทำการแยกชิ้นส่วนประกอบของสุขภัณฑ์ ก่อนการกำจัดทิ้ง เนื่องจากชิ้นส่วน
ประกอบบางชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่ได้ (Recycle)
ชิน้ ส่วนสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบทีม่ กี ารแตกหักมีความคม อาจทำให้เกิดอันตราย
และได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัส จึงควรระมัดระวังในการสัมผัส และการกำจัดทิ้ง
ควรกำจัดทิ้งสุขภัณฑ์ และเศษสุขภัณฑ์ด้วยวิธีการฝังกลบ เพื่อป้องกันการได้รับ
บาดเจ็บจากการสัมผัสกับเศษของสุขภัณฑ์

ปลอดภัยไว้ก่อน
กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังในเรื่องความปลอดภัยดังนี้

กรุณาอ่านคู่มือและคำแนะนำอย่างละเอียด ก่อนการติดตั้งและก่อนใช้ชุดสุขภัณฑ์
คอตโต้
และโปรดปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยการใช้งาน

สัญลักษณ์และคำอธิบายที่ใช้ในคู่มือ
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย
และทรัพย์สิน
ข้อห้ามปฏิบัติ ในการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์คอตโต้
สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ ในการติดตัง้ และการใช้งานผลิตภัณฑ์คอตโต้

คำแนะนำก่อนการติดตั้งและก่อนการใช้งาน
การใช้สุขภัณฑ์ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม แตกต่างไปจากที่ได้แนะนำไว้ ผู้ใช้อาจ
ได้รับอันตรายจากการใช้งาน ได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สิน
การใช้งานสุขภัณฑ์นง่ั ราบทีม่ คี วามสูงในช่วง 420-450 มม. ซึง่ เป็นความสูงใกล้
เคียงกับเก้าอีน้ ง่ั ทัว่ ไป แต่สงู กว่าสุขภัณฑ์นง่ั ราบทัว่ ไป ทีม่ คี วามสูง 370-390 มม.
ซึง่ ผูใ้ ช้งานทีม่ คี วามสูงต่ำกว่า 160 ซม. อาจได้รบั บาดเจ็บ จากการพลัดตกจาก
โถสุขภัณฑ์ได้
ในกรณีที่มีผู้สูงอายุร่วมใช้งานสุขภัณฑ์ ควรมีการติดตั้ง
ชุดมือจับ (Hand Rail) เพื่อช่วยในการพยุงตัวลุกขึ้นยืน
และป้องกันการหกล้ม
ห้ามใช้งานสุขภัณฑ์ ฝารองนั่ง ที่มีรอยร้าว แตก บิ่น เพราะ
จะทำให้ได้รบั อันตรายได้ (ในกรณีสขุ ภัณฑ์แตกร้าวให้หยุดใช้ทนั ที
เนื่องจากชิ้นส่วนเซรามิคจากการแตกของสุขภัณฑ์มีความคม)
ห้ามนำวัสดุที่แข็ง มากระทบกระแทกสุขภัณฑ์เพราะจะทำให้สุขภัณฑ์แตกร้าว
มีรอยรั่วซึมของน้ำในขณะใช้งาน หรือส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย และถึงขั้น
ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้
ห้ามขึ้นนั่ง พิง หรือทดลองใช้งานสุขภัณฑ์ โดยที่สุขภัณฑ์ยังไม่ได้ทำการติดตั้ง
กับพื้น หรือผนังให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ตามวิธีการในคู่มือแนะนำการติดตั้ง
เนื่องจากสุขภัณฑ์อาจจะล้ม หรือหลุดร่วง แตกเสียหาย และทำให้ได้รับอันตราย
บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายได้
เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย ก่อนทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ ผู้ติดตั้ง ควร
ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่แนะนำเท่านั้น
เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย ก่อนเริ่มต้นการใช้สุขภัณฑ์ ผู้ใช้งาน
ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือแนะนำการใช้งาน
ควรใช้อุปกรณ์การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด
เพื่อป้องกันปัญหาการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
ผูใ้ ช้งานควรเก็บคูม่ อื การติดตัง้ และคูม่ อื ความปลอดภัยในการใช้งานนีไ้ ว้ เพือ่ ใช้
อ้างอิง ไม่ควรทิ้งหรือทำลายหลังจากที่ติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จสิ้น
ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ช่างที่มีประสบการณ์ หรือมีความชำนาญเฉพาะทางทำการ
ติดตัง้ สุขภัณฑ์เพือ่ ความปลอดภัย และความสวยงามถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของสุขภัณฑ์
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งหรือการใช้งานสุขภัณฑ์ สามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ที่ COTTO Call Center โทร 0-2521-7777
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การดูแลรักษาและการใช้งานฝารองนั่ง
ไม่ควรให้สุขภัณฑ์ และฝารองนั่งถูกแสงแดดโดยตรง เพราะจะทำให้
พลาสติกเปลี่ยนสี สีแตกต่างไปจากสีของโถสุขภัณฑ์ได้
การนั่งพิงฝารองนั่ง อาจทำให้ฝารองนั่ง และอุปกรณ์ต่างๆของ
ฝารองนั่งเกิดความเสียหายได้
การเปิด ปิดฝารองนั่งเพื่อใช้งาน ทำความสะอาด หรือซ่อมแซม
ควรระมัดระวังฝารองนั่งหล่นกระทบมือ หรือส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำได้
การฝืน ปิด หรือ เปิด ฝารองนั่งแบบ ปิด-เปิด นุ่มนวล (Soft Close)
ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลงหรือชำรุดเสียหาย
อย่าปล่อยให้เด็กเล็กใช้งานฝารองนั่งตามลำพัง โดยปราศจากผู้ใหญ่
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กอาจได้รับอันตราย หรือบาดเจ็บจากการใช้งานได้
ห้ามใช้ฝารองนั่งที่มีรอยร้าว หรือรอยแตก เพราะจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ
จากการใช้งานได้
ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ นำมาใช้งานร่วมกับฝารองนัง่ เพราะจะทำให้
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพลดลง หรือขยายความเสียหาย
มากยิ่งขึ้นได้ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเมื่อพบความผิดปกติทุกครั้ง
ห้ามขึ้นยืน เหยียบ บนฝารองนั่งทั้งที่ขณะปิดและเปิดฝารองนั่ง
เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และผู้ใช้งานได้รับอันตราย
จากการพลัดตกได้
ห้ามวางสิ่งของลงบนฝารองนั่ง โดยเฉพาะวัสดุที่มีความร้อน เช่น
บุหรี่ที่ติดไฟอยู่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อฝารองนั่งโดยตรง และ
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

1

ข้อแนะนำในการติดตั้ง สำหรับช่างติดตั้ง
การขันน็อตยึดโถสุขภัณฑ์กบั พืน้ ให้แน่นพอดี ไม่ขนั แน่นจนเกินไป จะป้องกันปัญหา
การแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ทง้ั ในขณะติดตัง้ และใช้งาน อีกทัง้ ช่วยลดความเสียหาย
ของทรัพย์สินและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
แรงดันน้ำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ควรมีค่าอยู่ที่ 1.0-3.0 kg/cm (15-45 psi)
ในกรณีที่ใช้แรงดันน้ำสูงกว่าที่แนะนำ อาจทำให้อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำชำรุด
เสียหายได้ หรือส่งผลให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำลดลงได้
ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ เพราะจะทำให้
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพลดลง หรือขยายความเสียหายมาก
ยิ่งขึ้นได้ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเมื่อพบความผิดปกติทุกครั้ง
ห้ามพับหรือหักสายน้ำดี (Inlet Hose) เพราะอาจทำให้ชำรุดและน้ำรั่วได้
การติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ได้ตามแนวระดับที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ การใช้งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
การยาแนวที่บริเวณขอบของผลิตภัณฑ์หลังการติดตั้งกับพื้นหรือผนัง ควรใช้
วัสดุตามคู่มือการติดตั้งแนะนำเรื่องการยาแนว
ในกรณีพื้นไม่เรียบและต้องการตกแต่งให้ดูสวยงาม อาจใช้ซิเมนต์ขาวหรือวัสดุ
ประเภทซิลิโคนยาแนวรอบฐานด้วย แต่ไม่ควรใช้ซิเมนต์ขาวอุดภายในฐานของ
สุขภัณฑ์ เพราะว่าซิเมนต์ขาวมีการหดตัวและขยายตัวในระดับอุณหภูมิที่ต่างกัน
และจะทำให้ฐานของโถสุขภัณฑ์แตกร้าวได้
เพื่อความแข็งแรงในการใช้งาน ควรติดตั้งสุขภัณฑ์ ณ ตำแหน่งเอ็นคอนกรีต
(Concrete Slab, N Concrete) (สำหรับสุขภัณฑ์ ชนิดแขวนผนัง)
ก่อนต่อวาล์วปิด-เปิดน้ำ เข้ากับท่อประปา ควรปล่อยน้ำเพื่อไล่ตะกอนหรือสิ่ง
สกปรกในท่อประปาออกก่อน เพื่อป้องกันการอุดตันในระบบท่อประปา
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ข้อแนะนำในการใช้งานทั่วไป สำหรับผู้ใช้งาน
การนัง่ ขับถ่ายบนสุขภัณฑ์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเหน็บชาทีข่ า และอาจ
เสียการทรงตัวได้ในขณะที่ลุกขึ้นยืน
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ มีอายุการใช้งาน 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับ
สภาพการใช้งาน
สุขภัณฑ์สำหรับนัง่ ราบ ห้ามนัง่ ยอง (ใช้สำหรับนัง่ ขับถ่ายเท่านัน้ )
เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และผูใ้ ช้งานได้รบั อันตรายจากการ
พลัดตกจากสุขภัณฑ์ได้
ห้ามขึน้ ยืน เหยียบ บนฝารองนัง่ หรือบนโถสุขภัณฑ์ ทัง้ ทีข่ ณะปิดและ
เปิดฝารองนัง่ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และผูใ้ ช้งานได้รบั
อันตรายจากการพลัดตกจากสุขภัณฑ์ได้
ห้ามทิง้ วัสดุใดๆ ลงในโถสุขภัณฑ์ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการ
อุดตัน และระบบน้ำทิง้ เสียหาย
ห้ามปีน/ยืนบนขอบ Counter สำหรับฝังหม้อน้ำซ่อนในผนัง อาจ
ทำความเสียหายต่อหม้อน้ำซ่อนในผนัง และเกิดการรัว่ แตกของ
หม้อน้ำซ่อนผนังได้
ห้ามใช้แรงกด ห้ามห้อยโหน ลงบนผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้ได้รบั
บาดเจ็บ และทรัพย์สนิ เสียหายได้ (สำหรับสุขภัณฑ์แขวนผนัง)
ห้ามให้เด็กอายุตำ่ กว่า 8 ขวบ ใช้งานสุขภัณฑ์โดยลำพัง เนือ่ งจากเด็ก
อาจได้รบั อันตรายจากการพลัดตกโถสุขภัณฑ์ได้
ผลิตภัณฑ์สำหรับการนั่งขับถ่าย ใช้งานได้เพียงครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น
การใส่สารเคมีใดๆ ลงไปในหม้อน้ำจะส่งผลให้วัสดุที่นำมาทำอุปกรณ์
ภายในหม้อน้ำบางชนิด มีอายุการใช้งานสั้นลง
ห้ามใช้ของแข็งกระแทกที่ผนังของหม้อน้ำ อาจทำความเสียหายต่อ
หม้อน้ำซ่อนในผนัง และเกิดการรั่ว แตก ของหม้อน้ำซ่อนในผนังได้
ควรใช้มอื ในการกดปุม่ (Bottom หรือ Handle) เพือ่ การชำระล้าง
เพือ่ ป้องกันปุม่ กดชำรุด จากการกดทีไ่ ม่เหมาะสม
ควรติดตัง้ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ก่อนต่อเข้าหม้อน้ำทีโ่ ถสุขภัณฑ์ เพือ่ ความ
สะดวกในการควบคุม การเปิด-ปิดน้ำ ในการซ่อมอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ
เมือ่ ไม่มกี ารใช้โถสุขภัณฑ์ เป็นเวลานาน ควรทำการปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น
ในกรณีเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม) ควรทำการปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เพิ่อ
ป้องกันการการรั่วไหลทิ้งของน้ำ ในขณะที่ระดับน้ำท่วมถึงระดับน้ำในหม้อน้ำ
กรณีที่เกิดน้ำรั่วซึม ออกมาจากโถสุขภัณฑ์โดยไม่ทราบสาเหตุ ควรปิดวาวล์น้ำ
ที่ต่อเข้ากับโถทันที เพื่อหยุดการใช้งานชั่วคราว และติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยเร็ว
การใช้น้ำประปาหรือน้ำจืดที่สะอาดปราศจากตะกอนปนเปื้อน จะช่วยยืดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ต่างๆที่สัมผัสกับน้ำได้เป็นอย่างดี

การทำความสะอาดฝารองนั่ง ควรใช้น้ำยาล้างจานหรือสบู่กับผ้านุ่มหรือ
ฟองน้ำ เช็ดทำความสะอาด ถ้าจำเป็นต้องใช้นำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรคให้ใช้เพียงเล็กน้อย
ห้ามใช้แปรงทีม่ ขี นแข็ง สก็อตไบรท์ ฯลฯ และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาด
เพราะจะทำให้ฝารองนั่งเกิดรอย รอยด่าง และฝารองนั่งเสียหายได้
การเปิด ปิด หรือกระแทกฝารองนั่งอย่างแรง อาจทำให้ฝารองนั่งแตกได้
ควรตรวจสอบอุปกรณ์การยึดระหว่างชุดฝารองนัง่ กับโถสุขภัณฑ์ ในระหว่าง
การใช้งานให้แน่นอยูเ่ สมอ หากพบว่ามีอปุ กรณ์ชำรุดควรดำเนินการซ่อมแซม
หรือเปลีย่ นอุปกรณ์ชน้ิ ใหม่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้รบั บาดเจ็บจากการ
ใช้งาน และทรัพย์สินเสียหายได้้
3

การรับประกันสินค้า
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สุขภัณฑ์

ฟลัชวาล์ว
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย, โถบิเด้
และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำวิเทรียสไชน่า
อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ฝารองนั่ง
ทั้งชุด
ทั้งชุด

ตลอดอายุ
การใช้งาน
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
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วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่
เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ และหลังจากที่ทำความสะอาด
เสร็จแล้ว ควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็วเพื่อช่วยไม่ให้เกิด
รอยด่างที่ผลิตภัณฑ์
ห้ามนำวัสดุทม่ี คี วามคม หรือหยาบ มาใช้ขดั ถูผวิ ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวสุขภัณฑ์
ห้ามใช้น้ำยาเคมีสำหรับล้างโถสุขภัณฑ์ มาใช้ทำความสะอาดกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
วัสดุประเภทพลาสติก โลหะ หรือหนัง เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยด่างบน
ผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้อายุการใช้งานของวัสดุสั้นลง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิค เพื่อทำความสะอาดหรือการชำระล้าง
เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกร้าวเป็นสาเหตุให้ผใู้ ช้งานได้รบั บาดเจ็บ ตลอดจน
ทรัพย์สินเสียหายได้
ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
สามารถใช้แปรงขัดห้องน้ำและน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดได้ในส่วนทีเ่ ป็นเซรามิค
ควรทำความสะอาดสุขภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอเพือ่ ป้องกันคราบติดค้างทีผ่ ลิตภัณฑ์
การทำความสะอาดวัสดุ รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุแต่ละประเภท อาจมีความจำเป็น
ต้องใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดและดูแลรักษาที่เหมาะสม
การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นผิวชุบโครเมี่ยมควรใช้ผ้าชุบน้ำมันจักร หรือน้ำยา
ขัดสีรถเช็ดเพื่อให้เงางามและไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้สารที่มีคลอไรด์ เช็ดเพราะจะทำ
ให้เกิดความเสียหายกับผิวโครเมี่ยม
สภาวะการใช้งานของสายน้ำดี เช่นอุณหภูมิ หรือแรงดันน้ำ อาจส่งผลต่ออายุ
การใช้งานที่แตกต่างกัน ควรทำการตรวจสอบสภาพความพร้อมของสายน้ำดี
อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยประมาณ 3 เดือน/ครัง้ ) จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ
เช่น การรั่วซึม หรือการอุดตัน ของระบบการจ่ายน้ำให้กับสุขภัณฑ์ได้
หากพบการรั่วซึม หรือการอุดตันของสายน้ำดี ให้ทำการปิดวาล์วจ่ายน้ำก่อน
ทำการถอดสายน้ำดีออกทุกครัง้ มิฉะนัน้ แรงดันน้ำอาจทำให้นำ้ พุง่ กระเด็นออกมา
จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายได้
ชุดอุปกรณ์ประกอบภายในหม้อน้ำประเภทซ่อนผนัง มีระบบกลไกเฉพาะในการ เปิด-ปิด
ไม่แนะนำให้ผู้ใช้งานแกะหรือประกอบด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้ฟังก์ชั่นการทำงาน
ไม่เป็นปกติ หรือเกิดการชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ได้ ดังนั้นควรปรึกษาหรือ
เรียกช่างทุกครั้ง เมื่อต้องการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์
ในกรณีพบเห็นการรั่วไหลของน้ำลงภายในโถสุขภัณฑ์ ควรดำเนินการตรวจสอบ
สภาพภายในหม้อน้ำ และอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ โดยติดต่อช่างเพื่อเข้าตรวจสอบ
ว่ามีสิ่งผิดปกติ หรืออุปกรณ์ภายในหม้อน้ำชำรุดหรือไม่
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