
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการติดตั้ง (Installation Manual) 
MK-KE-F930 

ก๊อกเดีย่วอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอตัโนมตั ิพร้อมที่จ่ายสบู่เหลว 
ตดิบนอ่าง แบบใช้พลงังานจากไฟฟ้าและแบตเตอร่ี 
Sensor Auto Closing Single Basin Faucet with liquid soap dispenser 
(with electric power & battery power) 

ระบบการท างาน : Working system 
ก๊อกเดีย่วอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิด อตัโนมัติ พร้อมท่ีจ่ายสบู่เหลว 

Sensor Auto Closing Single Basin Faucet with liquid soup dispenser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการใช้งาน : How to Use 

 น ามือไปไวใ้ตป้ากก๊อกเพ่ือใหน้ ้ าไหล น ามือออกไปท่ีเซ็นเซอร์ดา้นขา้งเพ่ือใหน้ ้ าหยุดไหลและปล่อยสบู่
ออกมา  ในแต่ละคร้ังของการใชง้านจะมีแสงกระพริบท่ีบริเวณเซ็นเซอร์เสมอ 
Reach out to the bottom of the sensing area to discharge the water, leave the hand below the sensing area 
to turn off the water; each time it is used, the red indicator light flashes once 

 ระบบการตดัน ้าอตัโนมติั หากมีการใชง้านต่อเน่ืองเกิน 30 วนิาที ระบบจะท าการตดัน ้าอตัโนมติั หาก
ตอ้งการใชต่้อเน่ืองใหน้ ามือออกจากต าแหน่งเซ็นเซอร์และใชง้านอีกคร้ัง 
Water shut-off protection: When used continuously for 30s, the water will automatically shut off. If you  
need to use it again, please remove your hand and sense it again. 

 
 

การตรวจสอบและค าแนะน าก่อนการติดต้ัง : Inspection and instructions before installation 

 โปรดศึกษาคู่มือก่อนการติดตั้งและปฏิบติัตามค าแนะน าในการติดตั้ง เพ่ือช่วยยดือายกุารใชง้านของสินคา้ให้
ยาวนานข้ึน 
Please consult the manual before installation and follow the installation instructions.  To help extend the 
life of the product longer. 

 ไม่ควรถอดช้ินส่วนของก๊อกน ้าหรืออุปกรณ์ เน่ืองจากโรงงานไดก้ าหนดระยะติดตั้งท่ีเหมาะสมแลว้ 
The faucet or device should not be disassembled. because the factory has set the appropriate installation 
distance. 

 ก่อนการติดตั้ง จะตอ้งลา้งระบบท่อน ้าภายใน โดยการเปิดน ้าประปาเพ่ือช าระลา้งเอาเศษผง กรวดทราย หรือ
ส่ิงสกปรกต่างๆ ท่ีคา้งอยูอ่อกจากท่อน ้าประปาจนสะอาดก่อนการติดตั้งก๊อกน ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ทุกคร้ัง 
เพ่ือป้องกนัท่อน ้าอุดตนัท าใหน้ ้ าไม่ไหล 
Before installation Must clean the internal water pipe system. By turning on the tap water to wash away 
any debris, gravel, or dirt. Remains from the water supply pipe until clean. Before installing faucets or 
other equipment every time. To prevent blockage of water pipes, causing water not to flow. 

 การถอดและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ควรใชผ้า้หนารองประแจ เพ่ือป้องกนัการเกิดรอยขีดข่วน 
Removing and installing devices Should use a thick cloth to support the wrench. To prevent scratches 

 ไม่ควรถอดประกอบชุดวาลว์เปิด-ปิดน ้า และระบบ Electronic ท่ีอยูภ่ายในกล่องควบคุม ( Control 
Box ) เพราะถูกปรับแต่งและก าหนดจากโรงงาน 
Should not disassemble the valve set - turn off the water and the electronic system. inside the control box 
(Control Box) because it is customized and set from the factory 

 
ลกัษณะการติดตั้ง : Installation characteristics 

 เดินสายไฟเขา้ในผนงั เพ่ือเก็บสายไฟในการต่อใหเ้รียบร้อย เพ่ือเตรียมการติดตั้ง 
Wiring into the wall to keep the wires in order to prepare for installation. 

 
การติดต้ัง : Installation 

 ต่อสายไฟ และต่อทางเดินน ้า 
Turn on the power, connect the waterway 
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ต าแหน่งแนะน าในการติดตั้ง : Recommend Install position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Part name 
 
ขั้นตอนที่ 1 : Step 1 
 
 
 
 
 
 
 ถอดนตัของสายน ้าดี              ออก     เพ่ือถอดนตัของก๊อกน ้าออกมาก่อนวางบนอ่างลา้งหนา้ 

Unscrew the adapter, nut and washer of the faucet 
    ก๊อกน ้าสวมลง    อ่างลา้งหนา้หรือ  บนเคาน์เตอร์ และ                ใหแ้น่น 

Put the faucet body into Wash Basin or Counter, and tighten the washer and nut 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2 : Step 2 
 
 
 
 
 
 ติดตั้งกล่องควบคุม          ผนงั  ม         

Install controller box on the wall 
 ติดตั้งสายน ้าดีของก๊อกน ้าเขา้กบัเกลียวทางน ้าออกของกล่องควบคุม 

Install the outlet hose to the controller box 
ขั้นตอนที่ 3 : Step 3 
 
 
 
 
 
 หลงัจากเจาะผนงัแลว้ ใหติ้ดพุกพร้อมน าขอแขวนกล่องควบคุมสบู่พร้อมยดึดว้ยสกรู 

After drilling the wall, drive in the screw plug, install the soap bracket and lock it with screws 
 ต่อหวัฉีดกบัสายยางปล่อยสบู่ดว้ยหัวเขม็ขดัล๊อคสายยาง หลงัจากนั้นต่อขวดใส่สบู่กบักล่องควบคุมสบู ่และ

แขวนกล่องควบคุมสบู่บนขอแขวนกล่องควบคุมสบู่ 
Connect the nozzle of the soap pipe with the pipe buckle, then connect the soap bottle to the soap 
dispenser, and then insert the soap dispenser into the soap bracket 

ขั้นตอนที่ 4 : Step 4 
 
 
 
 
 
 ใส่แบตเตอร่ีลงในกล่องแบตเตอร่ี (AA x 4 ช้ิน)                   สวม         ว      ขอ

แขว                
Put the battery on battery box (AA x 4 pcs), Put the battery box into the battery box bracket 
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               Step 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกอบขั้วขอ้ต่อรังถ่านเขา้กบัสายหมอ้แปลง  และสายเซ็นเซอร์ตวัก๊อกเขา้กบัสายหมอ้แปลงตามต าแหน่ง 

แลว้เสียบหมอ้แปลงเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
Assemble the connector of the battery nest to the transformer cable. and the tap sensor cable to the 
transformer line according to the position. Then plug the transformer into the power supply. 

 
การใส่สบู่ : How to fill Soap 
 
 
 
 
 
 
 
• เติมสบู่ลงไปในขวดใส่สบู่ 

Fill the bottle full of liquid soap 
• กดปุ่มคา้งไวเ้พ่ือให้ตวัเคร่ืองดูดสบู่ข้ึนมาส าหรับการใชง้านท่ีกล่องควบคุมตามรูป ปล่อยปุ่มเม่ือมีสบู่ไหล 

Press and hold the dispense button on the control box, release till the soap is dispensed. 
• เร่ิมใชง้านโดยน ามือไปอยูใ่นต าแหน่งเซ็นเซอร์ดา้นขา้ง สบู่จะไหลออกมาอตัโนมติั 

Start the system by passing your hand in sensor range, soap will dispense automatically. 
 
 

ปัญหาทีพ่บจากการติดต้ังหรือการใช้งาน (รวมถึงวิธีการแก้ไข) : Problems encountered during installation 
or use (Including how to fix) 

ปัญหา สาเหตุ / ต าแหน่ง วิธีแก้ไข 
น ้าไม่ไหล 
No Water Out 

แบตเตอร่ีอ่อน 

The battery is exhausted 
เปล่ียนแบตเตอร่ี 
Change the battery 

ถูกตดัน ้าจากทางเดินน ้า 
Water supply cut off 

ตรวจสอบเคร่ืองจ่ายน ้า 
Check supply 

ตวักรองสกปรก 
Dirt in the filter 

ท าความสะอาดตวักรอง 
Clean the filter 

แรงดนัน ้าต ่าเกินไป 
Water pressure too low 

เพ่ิมแรงดนัน ้าใหม้ากข้ึน 
Raise the pressure 

สบู่ไม่ไหล 
No Soap Out 

ยงัมีอากาศหลงเหลืออยูใ่นสายดูดสบู่ 
 
There is still air in the soap tube 

ทดลองผา่นต าแหน่งเซ็นเซอร์เร่ือยๆ
จนกวา่สบู่จะไหลออกมา 
Sense the soap sensor repeatedly until 
soap out 

อุณหภูมิสภาพแวดลอ้มต ่าเกินไป อาจ
ท าใหส้บู่แขง็ตวัได ้
Too low ambient temperature, the 
soap is easy to freeze 

มีน ้ าอุ่นในปริมาณท่ีเหมาะสม (ประมาณ 
60°C) 
Fill in proper amount of warm water 
(approximate 60°C) 

ปริมาณสบู่ในกระบอกเก็บนอ้ยเกินไป 
The soap in the bottle is too little 

เติมสบู่ 
Fill more soap 

ตวักนัสบู่เหลวไหลออกตนั 
The check valve is blocked 

เปล่ียนอะไหล่ตวักนัสบู่ใหม่ 
Replace the check valve 

น ้าหรือสบู่ไม่ตดัท างาน 
Water of soap not turn off 

หนา้กากเซ็นเซอร์สกปรก 
Dirt on the sensor window 

ท าความสะอาดหนา้กากเซ็นเซอร์ 
Clean the sensor 

ปริมาณน ้าไหลนอ้ยไป 
Too little water flow 

แรงดนัน ้าตก 
Water supply is turned down 

ปรับแรงดนัน ้า 
Adjust water supply 

ปริมาณน ้าไหลมากไป 
Too much water flow 

แรงดนัน ้าสูงไป 
Water pressure is too high 

ปรับแรงดนัน ้า 
Adjust pressure 

สัญญาณเตือนกะพริบ 
The indicator light 

แผงวงจรเปียก 
The circuit board is wet of signal 

ท าใหแ้หง้ 
Dry out 
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ค าแนะน าในการดูแลและบ ารุงรักษา : Care and maintenance instructions 
• อุปกรณ์ดา้นในก๊อกน ้าควรหลีกเล่ียงการท าความสะอาดจากการราดน ้าหรือสารท่ีมีความกดักร่อนสูง เพราะ

ดา้นในก๊อกน ้ามีช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์อยู ่
There’s electronic circuits inside the metal faucet body, it should be avoided to be damaged by washing 
with water or strong   corrosive detergent 

• เพราะวา่อุปกรณ์ดา้นในก๊อกน ้ามีช้ินส่วนอิเลก็ทรอกนิกส์อยู ่และบางส่วนไดผ้ลิตข้ึนรูปมาดว้ยพลาสติก จึง
ควรหลีกเล่ียง 
Because there are electronic circuits inside the faucet body, and part of the structure is made of plastic, it 
should be avoided 

• หากเป็นโครงการท่ีเพ่ิงสร้างใหม่ ควรเปิดน ้าลา้งท่อน ้าก่อนการติดตั้ง 
Please clean the pipe before the installation of faucet if being used in a new building 

ข้อควรระวัง : Notice 
• ในขณะใชง้านสินคา้ ใหค้อยตรวจสอบสายไฟต่างๆวา่ยงัอยูใ่นสภาพดีหรือไม่ การเส่ือมเสียจากอายงุาน หรือ

ช ารุด เพ่ือเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุ 
When using the product, please check the power cord and power plug regularly for damage, aging and 
fracture, etc. 

• หากมีไฟกระพริบเตือน 2 คร้ัง ทุกๆ 2-3 วนิาที นัน่หมายความวา่แบตเตอร่ีอ่อนแลว้ และตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ี 
If the indicator light of the sensor window flashes twice every 2-3 seconds, it indicates that the battery is 
under-voltage 
 

ข้อมูลจ าเพาะ ( Specification ) ก๊อกน า้อตัโนมตัริะบบเซนนเซอ     Sensor auto closing faucet 
รุ่น  EF-01-015-50(WS) 
พลงังานท่ีใช ้: Power supply AC : 220V; 50Hz DC : 6V ( AA x 4pcs Alkaline) 
การใชพ้ลงังาน : Power Consumption  DC : ≤0.18-0.33mW 
ระยะจบัเซ็นเซอร์ : Detection distance น ้า : 25±5 ซม. 

ส    : 10±2 ซม. 
Water : 25+-5 cm. 
Soap : 10+-2 cm. 

ระดบัแรงดนัน ้า : Water pressure          -          0.05 Mpa - 0.8 Mpa 
ระดบัอุณหภูมิน ้ า : Water temperature 1°-55            ส 1C°-55°C 
ระยะเวลาเปิด       Opening time เวลาเปิด 30 วนิาที ปิด      Open ≤ 30; Close ≤ 0.5S 
ระยะเวลาการปล่อยสบู่ :  
Soap dispensing time 

เวลาเปิด 0.5-1.4 วนิาที Level 0.5-1.4 seconds 

 

การรับประกนัสินค้า 

ผลติภณัฑ์ที่รับประกนั 

 โถสุขภณัฑ์ทุกประเภท (โถชักโครกแบบช้ินเดยีว, โถชักโครกแบบสองช้ิน) 
– ตัวโถชักโครกเนือ้เซรามิค รับประกนัตลอดอายุการใช้งาน* 

– อุปกรณ์ฟลชัรับประกนั 5 ปี (WDI) หากรุ่นทั่วไปรับประกนั 1 ปี 

 ก๊อกน า้ทุกประเภท (ก๊อกอ่างล้างหน้า, ก๊อกอ่างอาบน า้, ก๊อกซิงค์, ฯลฯ) 
– ตัวก๊อก  1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

– เซรามิควาล์ว (เฉพาะประกนัการร่ัวซึม)   ตลอดอายุการใช้งาน    นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

– วาล์วลูกยาง (เฉพาะประกนัการร่ัวซึม)   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซื้อ 

– ก๊อกน า้แบบกด, ก๊อกน า้แบบอตัโนมัติทั้งชุด*   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

 ฟลชัวาล์ว, ฟลชัวาล์วอตัโนมัติทั้งชุด*   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

 สินค้าอืน่ๆ   1 ปี     นับตั้งแต่วนัที่ซ้ือ 

(ยกเว้นการรับประกนัอายุของแบตเตอร่ีทุกชนิดที่ใช้ประกอบผลติภณัฑ์) 

การรับประกนัสินค้า  

1. บริษัทฯ พจิารณารับประกนัสินค้าเฉพาะสินค้าทีม่เีอกสารใบรับประกัน, ใบเสรนจรับเงิน หรือหลักฐานการซ้ือสินค้าอื่นๆ โดยนับ
จากวนัซ้ือ-ขาย เปน นส าคญั บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัสินค้า หากไม่มเีอกสารหลกัฐานดงักล่าว 

2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่าน้ัน ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง, การผุ
กร่อนเน่ืองจากสารเคม,ี การบ ารุงรักษาทีไ่ม่ถูกต้อง และการดดัแปลงตดิตั้งทีไ่ม่ถูกวธีิ หรือมส่ิีงอุดตนัภายในตัวสินค้า, ท่อน ้าทิง้, 
ระบบสุขาภิบาล หรือ อืน่ ๆ 

3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเน่ืองมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือ
เหนนสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่าน้ัน โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
นอกเหนือจากตวัสินค้า 

4. กรณใีห้บริการตรวจ, ซ่อมแซม, เปลีย่นอะไหล่สินค้าทีส้ิ่นสุดเงือ่นไขการรับประกนั  ทางบริษัทฯจะคดิค่าบริการในเขตกรุงเทพฯ 
300 บาท/ชุด และเขตปริมณฑล 500 บาท/ชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว แต่ยงัไม่รวมค่าอะไหล่) 

หมายเหตุ : 

 ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท ควรตรวจสอบวิธีการติดตั้งและระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้ง 
เพือ่ให้ได้ระยะทีถู่กต้องและสามารถใช้งานได้ 

 ห้ามใช้น า้ยาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน กรด ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ห้ามใช้กับวัสดุโครเมี่ยม ห้ามใช้แปรงขนแขนง 
หรือฝอยขดั การท าความสะอาดด้วยผลติภัณฑ์ทีม่ส่ีวนผสมดงักล่าวจะไม่อยู่ในการรับประกนัสินค้า 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบความเสียหายของสินค้าทีเ่กดิจากการถอด, ร้ือถอน รวมถึงค่าบริการต่างๆ 
 

 




