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คู่มือความปลอดภัยการใช้งาน สุขภัณฑ์ชนิดใช้ฟลัชวาล์วและนั่งราบราดน้ำ
INSTRUCTION MANUAL FOR FLUSH VALVE AND PAIL FLUSH

สุขภัณฑ์ใช้ฟลัชวาล์ว
Flush Valve Toilet

สารบัญ

สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ
Pail Flush Toilet

เศษวัสดุอุปกรณ์การบรรจุสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่เหลือจากการติดตั้งใช้งาน เช่น กล่อง
กระดาษ ลังไม้ เศษไม้พาเลท เศษพลาสติก และอื่นๆ ควรคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตใหม่ (Recycle) ไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำ หรือแหล่งชุมชน ควร
แยกทิ้งในสถานที่ที่ทางการกำหนดไว้เท่านั้น
ควรทำการแยกชิ้นส่วนประกอบของสุขภัณฑ์ ก่อนการกำจัดทิ้ง เนื่องจากชิ้นส่วน
ประกอบบางชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่ได้ (Recycle) 
ช้ินส่วนสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบท่ีมีการแตกหักมีความคม อาจทำให้เกิดอันตราย
และได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัส จึงควรระมัดระวังในการสัมผัส และการกำจัดทิ้ง
ควรกำจัดทิ้งสุขภัณฑ์ และเศษสุขภัณฑ์ด้วยวิธีการฝังกลบ เพื่อป้องกันการได้รับ
บาดเจ็บจากการสัมผัสกับเศษของสุขภัณฑ์

การกำจัดทิ้ง
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การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่
เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ และหลังจากที่ทำความสะอาด
เสร็จแล้ว ควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็วเพื่อช่วยไม่ให้เกิด 
รอยด่างที่ผลิตภัณฑ์

ห้ามนำวัสดุท่ีมีความคม หรือหยาบ มาใช้ขัดถูผิวในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวสุขภัณฑ์
ห้ามใช้น้ำยาเคมีสำหรับล้างโถสุขภัณฑ์ มาใช้ทำความสะอาดกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
วัสดุประเภทพลาสติก โลหะ หรือหนัง เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยด่างบน
ผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้อายุการใช้งานของวัสดุสั้นลง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิค เพื่อทำความสะอาดหรือการชำระล้าง 
เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกร้าวเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ ตลอดจน
ทรัพย์สินเสียหายได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
สามารถใช้แปรงขัดห้องน้ำและน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดได้ในส่วนท่ีเป็นเซรามิค
ควรทำความสะอาดสุขภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอเพ่ือป้องกันคราบติดค้างท่ีผลิตภัณฑ์
การทำความสะอาดวัสดุ รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุแต่ละประเภท อาจมีความจำเป็น
ต้องใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดและดูแลรักษาที่เหมาะสม 
การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นผิวชุบโครเมี่ยมควรใช้ผ้าชุบน้ำมันจักร หรือน้ำยา
ขัดสีรถเช็ดเพื่อให้เงางามและไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้สารที่มีคลอไรด์ เช็ดเพราะจะทำ
ให้เกิดความเสียหายกับผิวโครเมี่ยม

วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ใช้มือกดฟลัชวาล์ว (Flush Valve) เพื่อการชำระล้างเท่านั้น 
ห้ามเหยียบก้านกดฟลัชวาล์ว เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อร่างกายและ อุปกรณ์ฟลัชวาล์ว (Flush Valve) ชำรุดเสียหายได้ 
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ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ ใช้งานสุขภัณฑ์โดยลำพัง เน่ืองจากเด็ก
อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกโถสุขภัณฑ์ได้

สุขภัณฑ์สำหรับน่ังราบ ห้ามน่ังยอง (ใช้สำหรับน่ังขับถ่ายเท่าน้ัน)
เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากการ
พลัดตกจากสุขภัณฑ์ได้ 
ห้ามข้ึนยืน เหยียบ บนฝารองน่ังหรือบนโถสุขภัณฑ์ ท้ังท่ีขณะปิดและ
เปิดฝารองน่ัง เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และผู้ใช้งานได้รับ
อันตรายจากการพลัดตกจากสุขภัณฑ์ได้ 

การน่ังขับถ่ายบนสุขภัณฑ์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเหน็บชาท่ีขา และอาจเสีย
การทรงตัวได้ในขณะที่ลุกขึ้นยืน

ห้ามท้ิงวัสดุใดๆ ลงในโถสุขภัณฑ์ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการ
อุดตัน และระบบน้ำท้ิงเสียหาย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการนั่งขับถ่าย ใช้งานได้เพียงครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น

ควรติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ก่อนต่อน้ำที่ชุดฟลัชวาล์ว (Flush Valve) เพื่อความ
สะดวกในการควบคุม การเปิด-ปิดน้ำ ในการซ่อมอุปกรณ์
เมื่อไม่มีการใช้โถสุขภัณฑ์ เป็นเวลานาน ควรทำการปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เพื่อป้อง
กันการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น
กรณีที่เกิดน้ำรั่วซึม ออกมาจากโถสุขภัณฑ์โดยไม่ทราบสาเหตุ ควรปิดวาวล์น้ำ
ที่ต่อเข้ากับชุดฟลัชวาล์ว (Flush Valve) ทันที เพื่อหยุดการใช้งานชั่วคราว และ
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยเร็ว
การใช้น้ำประปาหรือน้ำจืดที่สะอาดปราศจากตะกอนปนเปื้อน จะช่วยยืดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ต่างๆที่สัมผัสกับน้ำได้เป็นอย่างดี

ข้อแนะนำในการใช้งานทั่วไป สำหรับผู้ใช้งาน
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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
ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือนำมาใช้งานร่วมกับฝารองน่ัง เพราะจะทำให้
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพลดลง หรือขยายความเสียหาย
มากยิ่งขึ้นได้ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเมื่อพบความผิดปกติทุกครั้ง
ห้ามขึ้นยืน เหยียบ บนฝารองนั่งทั้งที่ขณะปิดและเปิดฝารองนั่ง 
เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และผู้ใช้งานได้รับอันตราย
จากการพลัดตกได้
ห้ามวางสิ่งของลงบนฝารองนั่ง โดยเฉพาะวัสดุที่มีความร้อน เช่น 
บุหรี่ที่ติดไฟอยู่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อฝารองนั่งโดยตรง และ
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ 

การทำความสะอาดฝารองนั่ง ควรใช้น้ำยาล้างจานหรือสบู่กับผ้านุ่มหรือ
ฟองน้ำ เช็ดทำความสะอาด ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเช้ือโรคให้ใช้เพียงเล็กน้อย 
ห้ามใช้แปรงท่ีมีขนแข็ง สก็อตไบรท์ ฯลฯ และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาด
เพราะจะทำให้ฝารองนั่งเกิดรอย รอยด่าง และฝารองนั่งเสียหายได้
การเปิด ปิด หรือกระแทกฝารองนั่งอย่างแรง อาจทำให้ฝารองนั่งแตกได้
ควรตรวจสอบอุปกรณ์การยึดระหว่างชุดฝารองน่ังกับโถสุขภัณฑ์ ในระหว่าง
การใช้งานให้แน่นอยู่เสมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดควรดำเนินการซ่อมแซม
หรือเปล่ียนอุปกรณ์ช้ินใหม่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บจากการ
ใช้งาน และทรัพย์สินเสียหายได้้

การดูแลรักษาและการใช้งานฝารองนั่ง
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ชุดอุปกรณ์ประกอบติดต้ังผลิตภัณฑ์ประเภท Floor Flange หรือ Wall Flange 
ควรทำการติดตั้งตามคู่มือให้ตรงรุ่นที่กำหนดไว้

การติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ได้ตามแนวระดับที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ การใช้งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
การยาแนวที่บริเวณขอบของผลิตภัณฑ์หลังการติดตั้งกับพื้นหรือผนัง ควรใช้
วัสดุและปริมาณตามคู่มือการติดตั้ง แนะนำเรื่องการยาแนว
ในกรณีพ้ืนไม่เรียบและต้องการตกแต่งให้ดูสวยงาม อาจใช้ซิเมนต์ขาวหรือวัสดุ
ประเภทซิลิโคนยาแนวรอบฐานด้วย แต่ไม่ควรใช้ซิเมนต์ขาวอุดภายในฐานของ
สุขภัณฑ์ เพราะว่าซิเมนต์ขาวมีการหดตัวและขยายตัวในระดับอุณหภูมิที่ต่างกัน 
และจะทำให้ฐานของโถสุขภัณฑ์แตกร้าวได้
ก่อนต่อวาล์วปิด-เปิดน้ำ เข้ากับท่อประปา ควรปล่อยน้ำเพื่อไล่ตะกอนหรือสิ่ง
สกปรกในท่อประปาออกก่อน เพื่อป้องกันการอุดตันในระบบท่อประปา

ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ เพราะจะทำให้
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพลดลง หรือขยายความเสียหายมาก
ยิ่งขึ้นได้ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเมื่อพบความผิดปกติทุกครั้ง
ห้ามพับหรือหักสายน้ำดี (Inlet Hose) เพราะอาจทำให้ชำรุดและน้ำรั่วได้

การขันน็อตยึดโถสุขภัณฑ์กับพ้ืนให้แน่นพอดี ไม่ขันแน่นจนเกินไป จะป้องกันปัญหา
การแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ท้ังในขณะติดต้ังและใช้งาน อีกท้ังช่วยลดความเสียหาย
ของทรัพย์สินและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
แรงดันน้ำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ควรมีค่าอยู่ที่ 1.0-3.0 kg/cm (15-45 psi) 
ในกรณีที่ใช้แรงดันน้ำสูงกว่าที่แนะนำ อาจทำให้อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำชำรุด
เสียหายได้ หรือส่งผลให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำลดลงได้
การขันน็อตยึดติดตั้งหม้อน้ำกับโถสุขภัณฑ์ที่ไม่แน่นพอ อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว และ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัวผู้ใช้งานและทรัพย์สิน (สำหรับสุขภัณฑ์สองช้ิน)

ติดตั้งอุปกรณ์ Floor Flange 
และปะเก็นกันซึมทุกครั้ง เพื่อป้องกัน
การรั่วซึมและกันกลิ่นไหลย้อนกลับ
ออกมาจากท่อระบาย
(เฉพาะรุ่นที่แถมเท่านั้น)

ข้อแนะนำในการติดตั้ง สำหรับช่างติดตั้ง

ปลอดภัยไว้ก่อน

สัญลักษณ์และคำอธิบายที่ใช้ในคู่มือ

กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังในเรื่องความปลอดภัยดังนี้
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การรับประกันสินค้า

โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย, โถบิเด้
และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำวิเทรียสไชน่า

อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

ฝารองนั่ง

ทั้งชุด

ทั้งชุด

ตลอดอายุ
การใช้งาน

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

ฟลัชวาล์ว

สุขภัณฑ์

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

2

การใช้งานสุขภัณฑ์น่ังราบท่ีมีความสูงในช่วง 420-450 มม. ซ่ึงเป็นความสูงใกล้
เคียงกับเก้าอ้ีน่ังท่ัวไป แต่สูงกว่าสุขภัณฑ์น่ังราบท่ัวไป ท่ีมีความสูง 370-390 มม. 
ซ่ึงผู้ใช้งานท่ีมีความสูงต่ำกว่า 160 ซม. อาจได้รับบาดเจ็บ จากการพลัดตกจาก
โถสุขภัณฑ์ได้
ในกรณีที่มีผู้สูงอายุร่วมใช้งานสุขภัณฑ์ ควรมีการติดตั้ง
ชุดมือจับ (Hand Rail) เพื่อช่วยในการพยุงตัวลุกขึ้นยืน 
และป้องกันการหกล้ม

การใช้สุขภัณฑ์ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม แตกต่างไปจากที่ได้แนะนำไว้ ผู้ใช้อาจ
ได้รับอันตรายจากการใช้งาน ได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สิน 

ห้ามใช้งานสุขภัณฑ์ ฝารองนั่ง ที่มีรอยร้าว แตก บิ่น เพราะ
จะทำให้ได้รับอันตรายได้ (ในกรณีสุขภัณฑ์แตกร้าวให้หยุดใช้ทันที 
เนื่องจากชิ้นส่วนเซรามิคจากการแตกของสุขภัณฑ์มีความคม)

ห้ามนำวัสดุที่แข็ง มากระทบกระแทกสุขภัณฑ์เพราะจะทำให้สุขภัณฑ์์แตกร้าว
มีรอยรั่วซึมของน้ำในขณะใช้งาน หรือส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย และถึงขั้น
ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้

เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย ก่อนทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ ผู้ติดตั้ง ควร
ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่แนะนำเท่านั้น
เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย ก่อนเริ่มต้นการใช้สุขภัณฑ์ ผู้ใช้งาน 
ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือแนะนำการใช้งาน
ควรใช้อุปกรณ์การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด 
เพื่อป้องกันปัญหาการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานควรเก็บคู่มือการติดต้ังและคู่มือความปลอดภัยการใช้งานน้ีไว้ เพ่ือใช้
อ้างอิง ไม่ควรทิ้งหรือทำลายหลังจากที่ติดตั้งสุขภัณฑ์์เสร็จสิ้น
ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ช่างที่มีประสบการณ์ หรือมีความชำนาญเฉพาะทางทำการ
ติดต้ังสุขภัณฑ์เ์พ่ือความปลอดภัย และความสวยงามถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของสุขภัณฑ์
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งหรือการใช้งานสุขภัณฑ์์ สามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ที่ COTTO Call Center โทร 0-2521-7777

คำแนะนำก่อนการติดตั้งและก่อนการใช้งาน

ห้ามขึ้นนั่ง พิง หรือทดลองใช้งานสุขภัณฑ์ โดยที่สุขภัณฑ์ยังไม่ได้ทำการติดตั้ง
กับพื้น หรือผนังให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ตามวิธีการในคู่มือแนะนำการติดตั้ง 
เนื่องจากสุขภัณฑ์อาจจะล้ม หรือหลุดร่วง แตกเสียหาย และทำให้ได้รับอันตราย 
บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายได้


