
Nut
นอต

10

วยีลกเกัลส
Stud

ยีสเา้ํนงาทน็กเะรป
Outlet Gasket

ีดา้ํนงาทน็กเะรป
Inlet Gasket

175 mm

วยีลกเกัลส
Mounting Hole

360

325

90 90

225

Inlet
ีดํา้นอ�ท

Outlet
ยีสเํา้นอ�ท

3

5

Connect inlet and outlet connector.Recommended tank  
In-wall Tank K-9310X or K-9311X. 
(Install the tank system per 
tank's installation instructions).

1 Mark and drill the mounting holes
on the wall. Install the stud.  

4 Install bowl to the wall. Install the mounting kit. 

า้ํนกัพงัถำนะนแ   
 .X1139-K อืรห X0139-K น�ุร งันผง�ฝํา้นกัพงัถ

)ง้ัตดิตรากํานะนแําคมาตงันผง�ฝํา้นกัพงัถง้ัตดิต(

งันผนบดนหําก่ีทมาตดึยูระาจเะลแดนหําก
วยีลกเกัลสง้ัตดิต

ยีสเํา้นะลแีดํา้นอ�ตอ�ขบอกะรป

งันผา�ขเ�ฑณัภขุสถโง้ัตดิต �ฑณัภขุสถโดึยดุชบอกะรป
7

2 Leave 10 mm space for the nut strictly 
according to the picture.

Apply Sealant.

.มม 01 งันผกาจกออวยีลกเกัลสะยะรอืลหเ
พาภงัด

Tighten the nut to the stud.
วยีลกเกัลสบักา�ขเตอนนัข

Wipe away excess.
กออนิกเ่ีทนว�สด็ชเ

นคโิลิซาย
6 Insert the cap.

บอรคาฝด�ป

48

Silicone
นคโิลิซ

Installation and Care Guide
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา
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ขอสําคัญถึงผูติดตั้ง! คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั 
โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์
ขอสังเกต: อุปกรณสําหรับการติดตั้งบางชิ้นอาจไมร่วม
อยูใ่นชดุสขุภณัฑ์
ขอสังเกต: รูปภาพของสขุภณัฑ์ที�แสดงอยูใ่นขั �นตอน
การตดิตั �งสขุภณัฑ์อาจจะแตกตา่งไปจากรุ่นสขุภณัฑ์
ที�ทา่นกําลงัตดิตั �ง

CAUTION: Turn on the water and allow water
to flow through the supply pipe to flush the 
system of any debris before connecting fill valve.

ข้อควรระวัง: เปิดนํ �าเพื�อทําความสะอาดและขจดัเศษ
ตา่งๆออกจากทอ่นํ �าดีก่อนประกอบกบัวาล์วนํ �าเข้า

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: 
Please leave these instructions for the
consumer. Please retain for future reference.
NOTE: Some installation parts might not be 
provided.

NOTE: Do not recommend to apply with white 
cement or high lime content to install this toilet. The 
expansion of cement due to a rise in temperature may 
make the toilet crack or cause damage. Kohler is not 
responsible for any damage cased by installation 
with the use of cement.

ขอสังเกต: ไมแ่นะนําให้ใช้ซีเมนต์ในการตดิตั �งโถสขุภณัฑ์ 
เนื�องจากความร้อนจะทําให้ซีเมนต์ขยายตวัซึ�งอาจทําให้
โถสขุภณัฑ์แตกหรือบิ�นเสียหายได้ บริษัทฯจงึจะไมรั่บผิด
ชอบความเสียหายอนัเนื�องมาจากการใช้ซีเมนต์

NOTE: The toilet pictured in the installation
steps may differ from the model being installed.

วางดานนี้ขึ้น
This side up.

ตัดสวนที่เกินออก
Cut excess.

K-2462X, K-2462K, K-18831X,
K-18831K,K-17379X

Floor Flange
หน้าแปลน

มม6นกิเ่มไ
6 mm Max

Install the floor flange with T-bolts and
screws on the floor.

Install the bowl. Do not overtighten!1 2 3

3.2

3.1ตดิตั �งหน้าแปลนบนพื �นด้วยทีโบลท์และสกรู
ตดิตั �งโถสขุภณัฑ์ อยา่ขนัแนน่จนเกินไป!

Adapter 
15/16" to 1/2"
(Optional Part)

Do not overtighten!
อยาขันแนนจนเกินไป!

1/2"
Supply Hose

สายนํ �าดี

Connect supply and turn on the water. Flush several times 
and check for leaks.

Install the tank lid and the seat.4 5

ประกอบสายนํ �าดีและวาล์วเปิดนํ �า กดชกัโครกหลายๆ ครั �ง 
เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ

ตดิตั �งฝาปิดถงัพกันํ �าและฝารองนั�งสขุภณัฑ์
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For best results, keep the following in mind when caring for 
your product:
• Carefullyread the cleaner product label to ensure the

cleaner is safe for use on the material.
• Alwaystest your cleaning solution on an inconspicuous

area before applying to the entire surface.
• Wipesurfaces clean and rinse completely with water
 immediatelycleaner application. Rinse and dry

any overspray that lands on nearby surfaces.
• Donot allow cleaners to sit or soak on the surface.
•  Usea dampened sponge or cloth. Never use an abrasive

material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Becareful not to leave staining materials in contact with

the surface for extended periods of time.
• Theideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot

dry any water from the surface each use.

ำทรากะลแาษกัรลแูดราก าความสะอาด

ําทะลแาษกัรลแูดรากนใดุสงูสพาภิธทิสะรป้ดไ้หใอื่พเ า ฑ์ณัภขุสดาอะสมาวค
นา่ทงอข ําคมาติตับิฏปดรปโ าแนะนําา ้ีนงัด

• น์ฑณัภติลผกาลฉนา่อ ํา ําทายา้ าความสะอาด า่วจใ่นแ้หใอื่พเ นํา ําทายา้ าความ
นา่ทงอข์ฑณัภขุสบัก้ดไ้ชใดาอะส 

• ําท์ฑณัภติลผบอสจวรต า ง้ัรคกุทนาง้ชในอ่ก์ฑณัภขุสบักดาอะสมาวค โดย
นอ่ก้ดไน็หเตกเงัสถรามาส่มไ่ีท์ฑณัภขุสวิผนบบอสดท 

• นงา้ล ํา ําท์ฑณัภติลผ้ชใกาจงัลหีทนัทกออา้ าความสะอาด ฑ์ณัภขุสวิผด็ชเะลแ
ดาอะสง้หแ้หใ นงออะล้หใ่มไอ่ืพเ ํา ์ฑณัภขุสวิผนบู่ยอา้

• น่ชแมา้ห ํา ําทายา้ า ์ฑณัภขุสวิผนบดาอะสมาวค
• นงอฟ้ชใ ํา นบุชา้ ํา ๆดามหา้ ําทมุ่นา้ผอืรห าความสะอาด วิผดัขุดสัว้ชใมา้ห น่ชเ

ําทรากนใดัขน่ผแอืรหดัขงรปแ าความสะอาด
• งัวะร นานาลวเน็ปเ์ฑณัภขุสวิผนบ้วไบารคง้ิทา่ยอ
• ําทรากคินคทเ า อืคีด่ีทดาอะสมาวค นงา้ล ํา ําทา้ า ด็ชเะลแดาอะสมาวค

นาง้ชใรากกาจงัลหง้หแ้หใ์ฑณัภขุสวิผ 

Care and Cleaning
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For best results, keep the following in mind when caring for your 
product:
• Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe 

for use on the material.
• Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before 

applying to the entire surface.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately 

after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on 
nearby surfaces.

• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive 

material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Be careful not to leave staining materials in contact with the surface 

for extended periods of time.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any 

water from the surface after each use. 

WARNING: Risk of property or product damage. Do not 
use in-tank cleaners in your toilet. Products containing 
chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage fittings 
in the tank. This damage can cause leakage and property 
damage.

Troubleshooting Care and Cleaning

การดูแลรักษาและการทําความสะอาด

Symptoms Recommended Action

1. Poor flush. A. Adjust the tank water level to match the   
   waterline.
  B. Fully open the water supply shut-off valve.
  C. Clear obstructions from the trapway, jet, or bowl   
   rim holes.
  D. Clear obstructions from the waste line.

2. No flush. A. Mask sure the push button rods are in place.    
   Adjust as needed

3. The fill valve A. Adjust push button rods for proper slack so the   
 turns on/off    flush valve seal inn’t held off the flush valve. 
 by itself  B. Clean or replace the flapper if it is worn, dirty, or   
 without   the misaligned with the opening.
 toilet being C. Clean the area around the opening to allow
 flushed, or it  the flapper to seal.  
 runs, allowing D. Adjust the tank water level if it is too high. 
 water to enter E. Replace the fill valve if the valve float sinks.  
 the tank. F. Adjust the tank water level if it is too high.

4. Tank takes A. Fully open the water supply shut-off valve.
 excessive time B. Check the flexible supply line (if applicable) for 
 to fill.  a kink. Remove the kink.
  C. Clean the valve inlet, valve head, or supply line.  
   Flush the lines.

5. There is  A. Partially close the water supply shut-off valve if   
 excessive  the waterpressure to the toilet is too high.    
 noise when   Check the toilet performance following any such  
 the tank    adjustment.
 is filling. B. Remove dirt or obstructions from the valve head.  
   Flush the lines.

ปญหาที่พบ วิธีการแกไข

 

1. ระบบชกัโครก ก. ปรับระดบันํ �าในถงัพกันํ �าให้เทา่เส้นระดบันํ �า
 ทํางาน ข. เปิดวาล์วนํ �าให้มากที�สดุ
 ไมส่มบรูณ์ ค. ตรวจดสูิ�งกีดขวางในคอหา่น รูเจ็ท และรูใต้ขอบ
   โถสขุภณัฑ์
  ง. ตรวจดสูิ�งกีดขวางที�ทอ่รับนํ �าเสียและทอ่ดกักลิ�น

2. ระบบชกัโครก ก. ให้แนใ่จวา่ก้านปุ่ มกด อยูใ่นตําแหนง่ที�ถกูต้อง 
 ไมทํ่างาน  ปรับตําแหนง่หากจําเป็น  
  
3. วาล์วนํ �าเข้า ก. ปรับความยาวก้านกดหากอยูตํ่าแหนง่ที�ไมเ่หมาะสม
 ทําให้นํ �าไหล  กระทั�งซีลยางของวาล์วนํ �าออกไมเ่ปิดค้างอยู ่
 เข้าถงัพกันํ �า ข. หากลิ �นเปิด-ปิดวาล์วนํ �าออกสกปรก ให้ทําความสะอาด
 ตลอดเวลา  หรือควรเปลี�ยนหากเสื�อมสภาพ ซึ�งอาจอยูใ่นตําแหนง่ที� 
   ไมเ่หมาะสม
  ค. ทําความสะอาดบริเวณลิ �นเปิด-ปิดวาล์วนํ �าออก  
  ง. ปรับระดบันํ �าในถงัพกันํ �าให้ลดลง หากพบวา่นํ �าอยูส่งูเกิน
   เส้นระดบันํ �า
  จ. เปลี�ยนวาล์วนํ �าเข้าหากลกูลอยไมทํ่างาน
  ฉ. ปรับระดบันํ �าในถงัพกันํ �าให้ลดลง หากพบวา่นํ �าอยูส่งูเกิน
   เส้นระดบันํ �า

4. ระยะเวลา ก. เปิดวาล์วนํ �าให้มากที�สดุ
 นํ �าเข้าถงัพกันํ �า ข. ตรวจสอบสายนํ �าดี ปรับสายนํ �าดีหากสายนํ �าดีขดหรือบดิตวั
 นานเกินไป ค. ทําความสะอาดวาล์วนํ �าเข้า, ฝาครอบวาล์ว หรือ 
   ทางนํ �าดี จากนั �นกดชกัโครกเพื�อทําความสะอาดทางนํ �า

5. เกิดเสียงดงั ก. หากมีแรงดนันํ �ามากเกินไป ปรับวาล์วเปิด-ปิดนํ �าให้
 ขณะนํ �าเข้า  ลดลง จากนั �นจงึตรวจสอบประสทิธิภาพการทํางาน
 ถงัพกันํ �า  ของสขุภณัฑ์อีกครั �ง
  ข. นําสิ�งสกปรกหรือสิ�งแปลกปลอมออกจากวาล์วนํ �าเข้า

ขอแนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน

เพื�อให้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุในการดแูลรักษาและทํา ความสะอาดสขุภณัฑ์
ของทา่น โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี �
• อา่นฉลากผลติภณัฑ์นํ �ายาทําความสะอาด เพื�อให้แนใ่จวา่ นํ �ายาทําความ 

สะอาดใช้ได้กบัสขุภณัฑ์ของทา่น
• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ทําความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครั �งโดย 

ทดสอบบนผิวสขุภณัฑ์ที�ไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน
• ล้างนํ �าออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ 

ให้แห้งสะอาด เพื�อไมใ่ห้ละอองนํ �าอยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
• ห้ามแชนํ่ �ายาทําความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์
• ใช้ฟองนํ �าชบุนํ �าหมาดๆ หรือผ้านุม่ทําความสะอาด ห้ามใช้วสัดขุดัผิว เชน่ 

แปรงขดั หรือแผน่ขดั ในการทําความสะอาด
• ระวงัอยา่ทิ �งวสัดทีุ�ทําให้เกิดคราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน
• เทคนิคการทําความสะอาดที�ดีคือ ล้างนํ �าทําความสะอาดและเช็ดผิว 

สขุภณัฑ์ให้แห้งหลงัจากการใช้งาน

ขอควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายกับที่พัก 
อาศัยและสุขภัณฑ ห้ามใช้นํ �ายาทําความสะอาดสขุภณัฑ์ภายใน 
ถงัพกันํ �า เนื�องจากนํ �ายาทําความสะอาดสขุภณัฑ์ที�มีสว่นผสมของคลอไรด์
(แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) อาจทําให้อปุกรณ์ภายในถงัพกันํ �าเกิดการ
รั�วซมึและชํารุดได้


