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TROUBLE SHOOTING GUIDE
าหญัป้กแรากะลแาหญัป

Problem

1. Poor
flushing action

a. Water level in tank is below prescribe 
level.

นาฐรตามบัดะรา่วกำ่ตำ้นกัพงัถนใำ้นบัดะร -

a. Water level in tank is higher than 
 overflow pipe.

์ณรกปุอดุชงอขน้ลำ้นอ่ทา่วกนิกเงูสำ้นบัดะร - นาฐารตามมาตำ้นบัดะร้ดไ้หใอ่ืพเำ้นบัดะรง่ตแบัรป -

ำ้นดิป-ดิปเงายนย่ีลปเ -

a. Adjust the cylinder to maintain the water at

b. Replace seat, rubber seal disk, or complete งลลหไำ้นกัพงัถนใำ้นา้ถำ้นดิป-ดิปเว์ลาวดิป -
the prescribed level. กออำ้นงาท

งลลหไำ้นกัพงัถนใำ้นา้ถำ้นดิป-ดิปเว์ลาวดิป - ษศเีมบอสจวรต า้ขเำ้นมุคบวคว์ลาวดุชบอรคาฝดิปเ -

งา้คดิปเกออำ้นงาท์ณรกปุอดุช - ่มหใกออำ้นงาท์ณรกปุอดุชนย่ีลปเ -
d. Replace flush valve unit.

e. Button needs replacing
ดุรำชดกมุ่ป - ่มหใดกมุ่ปนย่ีลปเ -

e. Replace button.

d. Flush valve string is too tight, holding the
flush valve open.

assembly, as needed. ดุชงอข ำ้นดิป-ดิปเ งายกาจดิกเ ดมหถโ
กออำ้นงาท์ณรกปุอ

กาจดิกเ ดุยหว้ลแน้ลำ้นอ่ทบอขงึถนจมว้สถโ นย่ีลปเอืรห ดาอะสมาวคำท มไอืรหนัตดุอยารท
 พาภสมอ่ืสเงายีณรก ดิป-ดิปเว์ลาวดุช

c. Shut off water supply valve. Remove top
cap of water control. Clean and reassembly,
or replace plunger.

า้ขเำ้นมุคบวคว์ลาวดุชงอขดิป-ดิปเว์ลาว
  ำ้นกัพงัถนใ

c. Turn off the water supply valve. If water 
continues to flow into the bowl until the
water level falls to the level of the overflow
pipe, sand or debris may be clogged in
the water control mechanism.

b. Turn off the water supply. If water 
continues to flow into the bowl until the
flush valve seat and / or rubber seal disk
are worn or deformed.

a. Set to prescribed level.

b. Flush valve mechanism in tank closes too
ดิป่มไอืรหว็รเดิปกออำ้นงาท์ณรกปุอดุช -

b. Make sure there are no any material stuck

c. Flush handle or button needs replacing.
ดุรำชดกอืม -

c. Replace.

d. Water pressure is too low.

ปไนิกเำ่ตำ้นนัดงรแ -

d. Normal water supply pressure must be at 
least 20 psi.

e. Cleanser used in tank deposits residue.

มว้สถโงอขนา่หอคนใยาภนัตดุอง่ิสีม -

e. Clean out tank and cease using the cleanser.

f. No air vent.

ีม่มไศากาอยาบะรอ่ท -

ง่ตแบัรปะลแบอสจวรต -

มอลปกลปแง่ิสีมา่วกออำ้นงาท์ณรกปุอดุชบอสจวรต -

่มหใดกอืมนย่ีลปเ -
/ ์ดนอป 02 ยอ้นงา่ยอิตกปำ้นนัดงรแีมรวค - ว้ินงาราต

มว้สถโงอขนา่หอคกาป่ีทดัอม๊ัปมลดัองายกูล้ชใ -
ดาอะสมาวคำทนา่หอคชไนา่วส้ชใอืรห

ศากาอยาบะรอ่ทง้ัตดิต -

f. Install air vent per instructions.

quickly  or does not open.  to outlet components. 
่มไอืรหู่ยอดิต

Possible Cause To Correct

2. Water won’t 
stop running

3. Water supply 
hose leaks

a. Improper installation.
b. Water pressure is too high.

a. Reinstall, according to instructions.
b. Water pressure must not exceed 80 psi.

าหญัป

งล่มไงา้ละรำช .1

าลวเดอลตถโงลลหไำ้น .2

มึซว่ัรีดำ้นยาส .3 ีธิวกูถ่มไง้ัตดิตราก -
ปไนิกเกามงูสำ้นนัดงรแ -

่มไอืรหบานะร้ดไอืรห น่นแนัขรากบอสจวรต -
ว้ินงาราต / ์ดนอป 08 นิกเ่มไำ้นนัดงรแ -

้ดไปไน็ปเจาอ่ีทุตหเาส ขไ้กแราก

Using this guide and referring to the accompanying 
instructions should help you solve most common problems 
encountered.

ดุส่ีทยอ่บ้ดไบพ่ีทาหญัปบักน้ตงอ้ืบเาหญัป้กแรากนใำนะนแรากน็ปเอ่ืพเ้ชใ้ีนอืมู่ค

 า้คนิสพาภณุคนักะรปบัรรากขไนอ่ืงเ
งกันพ้หใดัจ่ีทน่ือนาฐกัลห ,นักะรปบัรบใ ,จ็รสเบใูดอขะจนางกันพ .1 ฯทัษิรบงาท ญัคำสน็ปเยาขอ้ืซนัวบันยดโบอสจวรตนา
ูด้หใงดสแามวา่ลกงัดราสกอเีม่มไกาห ้ดไา้คนิสนักะรปถรามาส่มไ   

,ดุรำช ,ินหำตีมกาห ิตกปมาตนาง้ชใรากพาภสมาตา้คนิสนักะรปบัรราก .2 มซแมอ่ซะจ ฯทัษิรบ นักะรปะยะรนใ้ดไ่มไนาง้ชใ 
มไ ยดโา่ทเบยีทเอืรห ๆน้ันา้คนิสวัตะาพฉเนย่ีลปเรวคมสน็หเอืรห   าหญัป์นจูสิพรากำทงอ้ตะจยดโ า้คนิสวัตงอขา่คลูมดิค่
ทเา้คนิสวัตะาพฉเฯทัษิรบงอขบอชดิผบัรมาวค้ีนง้ัท นอ่กวา่ลกงัด    ,ง้ัตดิตรากงึถมุลคบอรค่มไ บอชดิผบัรมาวคยดโ น้ันา่
าจงอ่ืนเน้ึขดิกเ่ีท ๆดใยา่จ้ชใา่คอืรหยาหยีสเมาวค ,นอถอ้ืรราก   า้คนิสวัตก
กกาจงอ่ืนเน้ึขดิกเ่ีท ๆดใยาหยีสเมาวคงึถมวรา้คนิสนักะรปบัร่มไ .3  ,งอ้ตกูถ่มไง้ัตดิตราก,งลปแดัดราก ,ง่สนขรา

งอ้ตกูถ่มไ่่ีทาษกัรงุรำบีมคเราสกาจงอ่ืนเ นอ่รกุผราก   
ทงอ้ตะจ ๆงา่ตยา่จ้ชใา่คารตัอ นักะรปบัรรากนใู่ยอ่มไา้คนิสีณรก .4 ๆดใรากนินเำดรากนอ่กบารทบัรา้คกูล้หใอ่ืพเง้จแรากำ

นักะรปบัรรากขไนอ่ืงเนใู่ยอ่มไ นับุจจัปนใติลผ่มไ่ีทีสอืรหนุ่ร .5 ีลปเรากนใ์ิธทิสนวงสอข ้ีนวา่ลกงัดา้คนิส ่ ง้จแ่มไยดโงลปแนย
า้นหงว่ลบารท้หใ   

ทอ้ขนักะรปบัรรากขไนอ่ืงเีณรกน้วเกย(  า้คนิสนักะรปบัรรากาลวเะยะร  )5่ี

อดอลต : า้คนิสนักะรปบัรรากุยาอ  ์ฑณัภขุสวัตะาพฉเ : า้คนิสทภเะรป นาง้ชใรากุยา
ีป 1 : นาง้ชใรากุยาอ    ำ้นอ้มห์ณรกปุอ : า้คนิสทภเะรป

ีป 1 : นาง้ชใรากุยาอ         ง่ันงอราฝ : า้คนิสทภเะรป
PRODUCT : Ceramic        /  TIME : Long life *
PRODUCT : Tank Fitting   /  TIME : 1 year
PRODUCT : Seat Cover    /  TIME : 1 year

LIXIL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED WARRANTY 

If inspection of this product, within one year warranty after purchasing, confirms that its 
defective under normal use in material or workmanship. We will repair or, at its option 
exchange the product of a similar model. The warranty does not cover the following: 
1. None any documentary evidences to show the period of warranty such as receipt, 
    warranty card,.
2. Consequential or incidental damages. 
3. Defects or damages arising from shipping, installation, alternation, accidents, misuse 
    or lack of proper maintenance.
4. Postage or shipping costs incurred in returning products for repair or replacement under 
    this warranty and any labor or other costs of removal or installation of products under 
    this warranty.
5. Discontinuous products. 

LIMITED WARRANTY   (Excepting on product discontinuous)

CARE AND MAINTENANCE
Do not use harsh abrasives or caustic cleansers to clean fixture surface. A Mild, warm water, 
and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulation from fittings surfaces. Rinse 
thoroughly after cleaning and polish with a soft dry cloth to restore original luster of material.

Notice :
Do not use cleansers in tank. Products containing chlorine 
(calcium hypochlorite) can seriously 

and property damage.
LIXIL ( Thailand) Public Company Limited shall not be responsible or liable
for any tank fitting damage caused by the use of cleansers containing chlorine 
(calcium hypochlorite).

์ฑณัภติลผาษกัรลแูดราก
ชใรวค  ์ฑณัภติลผดาอะสมาวคำทงรแนุรนอ่รกดัก์ธทฤีม่ีทายำ้น้ชใมา้ห  ,นอ่องา่ยอ์ิธทฤีม่ีทดาอะสมาวคำทายำ้น้
คงอขมสะสรากีม่ีทณวเิรบกาจกออกรปกสบารคด็ชเ ๆม่ินา้ผะลแนุ่อำ้น้ชใ  ว้ลแดมหกออกรปกสบารคด็ชเกาจงัลห ู่บสบาร

หใอ่ืพเ ง้หแา้ผยว้ดางเด็ชเว้ลแ ง้ัรคกีอดาอะสมาวคำทงา้ลำ้น้ชใ้หใ มิดเงัดวาวนัมามบัลก์ฑณัภติลผ้

: งัวะรรวคอ้ข  
ท )์ทรไอลคปโฮไมยีซเลคแ( นีรอลคทภเะรปดาอะสมาวคำท์ฑณัภติลผ้ชใมา้ห  ำ้นกัพงัถนใยาภดาอะสมาวคำ

ซว่ัรรากดิกเ้หใลผีม ้ดไพาภสมอ่ืสเ์ณรกปุองอขนว่สน้ิช้หใำทะจะารพเ ์ณรกปุอดุชงอขยาหยีสเ มึ
สเมาวคอ่ตบอชดิผบัร่มไะจ )นชาหม( ดักำจ )ยทไศทเะรป( ลิซกิล ทัษิรบ ำทายำ้น้ชใรากกาจดิกเนัอ ๆดใยาหยี

นใยาภดาอะสมาวคำท )์ทรไอลคปโฮไ มย่ีซเลคแ( นีรอลคทภเะรป ดาอะสมาวค ำ้นกัพงัถ


