
1171642-X2-E ©2017 Kohler Co.

Installation and Care Guide
One-Piece Toilet 

คู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว

K-17629MY, K-45382K, K-45382R, 
K-45382VN, K-45382X



1171642-X2-E 2  Kohler Co.

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภณัฑ์โคห์เลอร์

Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare 
combination of proven performance and graceful sophistication that will 
satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler 
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our  
products here at Kohler and we know you will be too.

Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If 
you encounter any installation or performance problems, please don’t hesitate 
to contact us. Our phone numbers and website are listed on back cover.

All information in this manual is based upon the latest product information 
available at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve 
the quality of our products. We reserve the right to make changes in product 
characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Thank you for choosing Kohler Company.

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์	 สขุภณัฑ์ของโคห์เลอร์ทกุชิน้น�าเสนอ 
ประสิทธิภาพท่ีพิสจูน์ได้ควบคู่กบัความประณีตงดงามท่ีจะสร้างความพึงพอใจไปตลอดอายุ
การใช้งาน	 ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและรูปลกัษณ์ของสุขภัณฑ์โคห์เลอร์เช่นเดียวกับท่ี
พวกเราชาวโคห์เลอร์ภมิูใจในการสร้างสรรค์สขุภณัฑ์ท่ีดีตลอดมา

	 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการตดิตัง้	 หากทา่นมีปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้
หรือสขุภณัฑ์	กรุณาตดิตอ่เราทนัที	เบอร์โทรศพัท์และเวป็ไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

	 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์	บริษัทฯ	ได้ 
พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม�า่เสมอ	ดงันัน้บริษัทฯ	ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลู 
ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์
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Before You Begin

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with 
care. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly.

ข้อสำ�คัญ

Important Information

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for 
the consumer. They contain important information.

In addition to installation procedures, this manual contains important care and 
cleaning. Please retain for future reference.

NOTE: Some installation parts might not be provided.

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

ข้อสำ�คัญถงึผู้ตดิตัง้!  คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั	โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

	 คูมื่อนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนการติดตัง้,	 การดแูลรักษาและการท�าความสะอาดสขุภณัฑ์	
โปรดเก็บคูมื่อนีเ้พ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

ข้อสังเกต  อปุกรณ์ส�าหรับการติดตัง้บางชิน้อาจไมร่วมอยูใ่นชดุสขุภณัฑ์	

ข้อสังเกต  รูปภาพของสขุภณัฑ์ท่ีแสดงอยู่ในขัน้ตอนการติดตัง้สขุภณัฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสขุภณัฑ์ท่ีทา่นก�าลงัตดิตัง้

¨ Observe all local plumbing and building codes.
¨ Prior to installation, unpack the new product and inspect it for damage. 

Return the product to its protective carton until you are ready to install it.
¨ Use the template supplied with the product.
¨ Failure to follow these precautions may result in a poor installation.
¨ If the existing toilet does not have a supply shut-off valve below the tank, 

install one before installing the new toilet.
¨ Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances established by 

Standards TIS.

CAUTION: Risk of property or product damage. Turn on the water 
and allow water to flow through the supply pipe to flush the system of 
any debris before connecting fill valve.
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Tools/เคร่ืองมือ

ก่อนเร่ิมก�รตดิตัง้

ข้อควรระวัง  คว�มเส่ียงซึ่งอ�จทำ�ให้ได้รับบ�ดเจบ็หรือผลิตภณัฑ์เสียห�ย 
ควรเคลื่อนย้ายสขุภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั	สขุภณัฑ์อาจแตกหรือบิน่ได้	หาก
เคลื่อนย้า้ยสขุภณัฑ์อยา่งไมร่ะมดัระวงั

¨	 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร

¨	 ก่อนท�าการตดิตัง้	ตรวจสอบสขุภณัฑ์ใหมว่า่	ช�ารุดหรือไม	่น�าสขุภณัฑ์กลบัลงกลอ่ง	จนกระทัง่
ทา่นพร้อมท่ีจะด�าเนินการตดิตัง้

¨	 หากไมป่ฏิบตัติามข้อแนะน�าการตดิตัง้	อาจท�าให้การตดิตัง้ไมส่มบรูณ์

¨	 หากสขุภณัฑ์ชดุเก่ายงัไมต่ิดตัง้วาล์วเปิด-ปิดน�า้ใต้ถงัพกัน�า้	 ให้ท�าการตดิตัง้ก่อนการตดิตัง้
สขุภณัฑ์ชดุใหม่

¨	 ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)

ข้อควรระวัง  คว�มเส่ียงซึ่งอ�จทำ�ให้เกดิคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย์สินหรือ
ผลิตภณัฑ์ชำ�รุด เปิดน�า้เพ่ือท�าความสะอาดและขจดัเศษตา่งๆ	ออกจากทอ่น�า้ดี
ก่อนประกอบกบัวาล์วน�า้เข้า

ข้อควรระวัง  คว�มเส่ียงจ�กก๊�ซซึ่งอ�จทำ�ให้เกดิอันตร�ย หากยงัไมต่ดิตัง้
สขุภณัฑ์ชดุใหมท่นัที	ควรใช้ผ้าอดุหน้าแปลนของทอ่น�า้ทิง้ไว้ก่อน	เพ่ือป้องกนัก๊าซ
ท่ีเป็นอนัตราย
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Installation/ข้อแนะนำ�ก�รตดิตัง้

Position the template.2

1

Template

3

3/8"

Install or relocate the supply and outlet as necessary to comform to the roughing-in 
 dimensions.

Position the template on the floor to 
 ensure the template against the wall.

ติดตั�งหรือเปลี�ยนตําแหน่งของทางนํ�าดีและทางนํ�าออก ใหเ้หมาะกบัระยะการติดตั�งของสขุภณัฑ์

กำหนดตำแหน่งกระดาษแม่แบบ

Insert the anchors. Positions 
 as shown on the template and install.

4
สวมพกุ วางอปุกรณ์ยึดขาฐาน
ตามตําแหน่งในกระดาษแม่แบบ 
จากนั�นทําการติดตั�ง

กําหนดตําแหน่งกระดาษแม่แบบบนพื�น
ใหแ้น่ใจว่า วางกระดาษแม่แบบชิดผนงั

กระดาษแม่แบบ

1/2" 1/2"

180
mm/มม. 180

mm/มม.

185
mm/มม.

255
mm/มม.

255
mm/มม.

305
mm/มม.

P-Trap
ท่อนํ �าทิ �งออกผนัง

S-Trap
ท่อนํ �าทิ �งลงพื �น

Anchor
พุก
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Installation/ข้อแนะนำ�ก�รตดิตัง้

6

ประกอบขอ้ต่อนํ�าทิ�งเขา้กบัโถสขุภณัฑ์ จดัตําแหน่งระหว่างทางนํ�าออกและท่อนํ�าเสีย 
ใหแ้น่ใจว่า ท่อนํ�าเสียสวมครอบขอ้ต่อ

Connect the connector on the bowl, position between outlet and waste pipe. 
Ensure outlet is properly engaged to connector. 

5

ประกอบสายนํ�าดีเขา้กบักา้นวาล์วนํ�าเขา้ สวมปลอกสายนํ�าดีเขา้กบัสายนํ�าดี ประกอบตวัล็อค
ปลอกสายนํ�าดีเขา้กบัปลอกสายนํ�าดี และประกอบเขา้กบัโถสขุภณัฑ์

Thread the supply hose onto the fill valve shank. Take hose guide apart and slide 
onto the supply hose, with the flared end last. Slide the two inserts into the 
flared end of the hose guide. Insert into toilet wall.

ปลอกสายนํ �าดี
Hose Guide

Adapter
15/16" 
to1/2"
(Optional
Part)

S-trap Connector

ข้อตอ่ทางนํ �าเสียแบบลงพื �น

P-trap Connector

ข้อตอ่ทางนํ �าเสียแบบออกผนงั

ตดิตั �งแบบข้อต่อทางนํ �าเสียแบบออกผนัง ตดิตั �งข้อต่อทางนํ �าเสียแบบลงพื �น
Connector to Wall (P-trap) Connector to Floor (S-trap)
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Installation/ข้อแนะนำ�ก�รตดิตัง้

9 10
ยาแนวซิลิโคนรอบขอบโถ
สุขภัณฑ์

Apply silicone around base.

ถอดนอตออกจาก
ชดุปุ่ มกด

Remove the nut 
from push button 
kit.

12 14
ประกอบที�รองนั�งสขุภณัฑ์

Install the seat.

7 8

ติดตั�งสขุภณัฑ์ใหม่ดว้ยปลอก, สกรู และ 
ฝาครอบสกรู

Install the new toilet with sleeves, 
screw and attach the caps. ประกอบสายนํ�าดีและวาล์วนํ�า

Connect supply and turn on the water.

11

ขนันอตเขา้กบัปุ่ มกด
ดา้นใตข้องฝาถงัพกันํ�า
ใหแ้น่น

Tighten the nut to the 
push button under the
tank cover.

ประกอบฝาถงัพกันํ�า สามารถ
ปรบัความยาวกา้นกดหากจําเป็น

Install the tank cover. Adjust 
the rod length if needed. 

Blue button on the right.

ปุ่ มสีนํ�าเงินอยู่ทางดา้นขวา

Big Button
ปุ่ มใหญ่

13

เปิดวาล์วนํ�า

Turn on the 
water supply.

Cap/ฝาครอบ
Screw/สกรู

Sleeve/ปลอก
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Replace the Seal/เปล่ียนซีลย�ง

1

2

ปิดวาล์วเปิด-ปิดนํ�า
Shut off the water supply.

นําฝาถงัพกันํ�าออก

Remove the 
tank cover.

3

ทําเครื�องหมายตําแหน่ง
สีปุ่ มกด เพื�อการติดตั�งกลบั
อีกครั�ง

Note the position of the 
colored buttons for 
reinstallation. 

4 5

หมนุวาล์วนํ�าออก
และยกขึ�นออกจาก
กระบอกวาล์ว

Squeeze the tabs and pull 
straight up on the canister.

15 16

กดชกัโครกหลายๆ ครั�ง
เพื�อตรวจสอบการรั�วซึม
อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

Flush several times
and check for leaks.
Do not overtighten! ปรบัปริมาณระดบันํ�า

Adjust the water level.

ถอดและเปลี�ยนซีลยาง

Remove and 
 replace the seal.

ติดกระบอกวาล์ว
กระทั�ง
เขา้
ตําแหน่ง

Reinstall the canister 
 so it snaps into place.

6

หมนุที�นี� เพื�อ
ปรบัระดบันํ�า

Turn here 
 to adjust 
  the water level.

เส้นระดบันํ �า
Waterline

+

-

เปลี�ยนซีลยาง
Replace the Seal

ปุ่ มกด
Buttons
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Replace the Seal/เปล่ียนซีลย�ง

9 10
เปิดวาล์วนํ�า
Turn on the water supply.

กดชกัโครกหลายๆ ครั�ง
เพื�อตรวจสอบการรั�วซึม
อย่าขันนอตแน่นเกนิไป

Flush several times and 
 check for leaks.
  Do not overtighten!

7 8
หมนุกระบอกวกวาล์วใหสี้ของปุ่ มกด
ตรงตามตําแหน่งเดิม

Rotate the canister so that the colored 
buttons are in their original positions. ประกอบฝาถงัพกันํ�า

Reinstall the tank cover.

Buttons
ปุ่ มกด
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Care and Cleaning

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.
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ก�รดแูลรักษ�และก�รทำ�คว�มสะอ�ด

	 เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและท�าความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน	
โปรดปฏิบตัติามค�าแนะน�าดงันี ้

•	 อา่นฉลากผลติภณัฑ์น�า้ยาท�าความสะอาด	 เพ่ือให้แนใ่จวา่	 น�า้ยาท�าความสะอาดใช้ได้กบั
สขุภณัฑ์ของทา่น

•	 ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดกับสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทุกครัง้	 โดยทดสอบบนผิว
สขุภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน

•	 ล้างน�า้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด	 และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งสะอาด	
เพ่ือไมใ่ห้ละอองน�า้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์

•	 ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์	

•	 ใช้ฟองน�า้ชบุน�า้หมาดๆ	 หรือผ้านุม่ท�าความสะอาด	 ห้ามใช้วสัดขุดัผิว	 เชน่	 แปรงขดั	 หรือ
แผน่ขดั	ในการท�าความสะอาด

•	 ระวงัอยา่ทิง้วสัดท่ีุท�าให้เกิดคราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน

•	 เทคนิคการท�าความสะอาดท่ีดีคือ	 ล้างน�า้ท�าความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งหลงัจาก 
การใช้งาน

คำ�เตอืน คว�มเส่ียงซึ่งอ�จก่อให้เกดิคว�มเสียห�ยกับที่พกัอ�ศัยและสุขภณัฑ์
ห้ามใช้น�า้ยาท�าความสะอาดสขุภณัฑ์ภายในถงัพกัน�า้	 เน่ืองจากน�า้ยาท�าควาสะอาด
สขุภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของคลอไรด์	(แคลเซียมไฮโปคลอไรด์)	อาจท�าให้อปุกรณ์ภายใน
ถงัพกัน�า้เกิดการร่ัวซมึและช�ารุดได้
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Troubleshooting Guide

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. Make sure the push button rods are in place. Adjust as 
needed.

3.  The fill valve 
turns on/off by 
itself or it runs, 
allowing water 
to enter the tank.

A. Adjust push button rods for proper slack so the flush 
valve seal isn’t held off the flush valve.

B. Clean or replace the flush valve seal if it is worn, dirty, 
or misaligned with the valve seat or flush valve seat  
is damaged.

C. Remove the tank and tighten the flush valve nut if 
flush valve gasket is leaking. Do not overtighten. If 
leakage continues, replace the gasket.

D. Clean the fill valve seal of debris or replace the seal 
assembly.

E. Replace the fill valve if the valve float sinks.
F. Adjust the tank water level if it is too high.

4.  Long tank fill
     cycle.

A. Fully open the water supply shut-off valve.
B. Clean the valve inlet, valve head, or supply line. Flush 

lines.

5.  Noisy tank fill
     cycle.

A. Partially close the water supply shut-off valve if the 
water pressure to the toilet is too high. Check the  
toilet performance following any such adjustment.

B. Remove dirt or obstructions from the valve head. 
Flush lines.
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ข้อแนะนำ�ก�รแก้ไขปัญห�เบือ้งต้น

ปัญห�ที่พบ วธีิก�รแก้ไข

ระบบชักโครก
ทำ�ง�นไม่สมบรูณ์

ก.	ปรับระดบัน�า้ในถงัพกัน�า้ให้เทา่เส้นระดบัน�า้
ข.	 เปิดวาล์วน�า้ให้มากท่ีสดุ
ค.	ตรวจดสูิง่กีดขวางในคอหา่น	รูเจ็ท	และรูใต้ขอบโถสขุภณัฑ์
ง.	ตรวจดสูิง่กีดขวางท่ีทอ่รับน�า้เสียและทอ่ดกักลิน่

ระบบชักโครก
ไม่ทำ�ง�น

ก.	ให้แนใ่จวา่	ก้านกดอยูใ่นต�าแหนง่	ปรับแก้ไขหากไมอ่ยูใ่นต�าแหนง่	

นำ�้ไหลเข้�
ถงัพกันำ�้
ตลอดเวล�

ก.	ปรับความยาวก้านกดหากอยู่ต�าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม	 กระทัง่ซีลยาง
ของวาล์วน�า้ออกไมเ่ปิดค้างอยู่

ข.	ท�าความสะอาดหรือเปลี่ยนซีลยางของวาล์วน�า้ออก	 หากเกิดคราบ 
สกปรก	 ซึง่อาจท�าให้ซีลยางของวาล์วน�า้ออกไมอ่ยูใ่นต�าแหนง่ท่ีเหมาะสม

ค.	หากประเก็นยางถงัพกัน�า้เกิดการร่ัวซมึ	 ให้ถอดถงัพกัน�า้และประกอบใหม ่
อีกครัง้	อยา่ขนัแนน่เกินไป	หากยงัเกิดการร่ัวซมึ	ให้เปลีย่นประเก็นยาง
ถงัพกัน�า้ใหม่

ง.		ท�าความสะอาดซีลยางของวาล์วน�า้เข้า	หรือเปลี่ยนซีลยางใหม่
จ.	 เปลี่ยนวาล์วน�า้เข้าหากลกูลอยไมท่�างาน
ฉ.	ปรับระดบัน�า้ในถงัพกัน�า้ให้ลดลง	หากพบวา่น�า้อยูส่งูเกินเส้นระดบัน�า้

ระยะเวล�ก�ร
เตมินำ�้ในถงัพกันำ�้
น�นเกนิไป

ก.	 เปิดวาล์วน�า้ให้มากท่ีสดุ
ข.	ท�าความสะอาดวาล์วน�า้เข้า,	ฝาครอบวาล์ว	หรือทางน�า้ดี	จากนัน้กด
ชกัโครกเพ่ือท�าความสะอาดทางน�า้

เกดิเสียงดงั
ขณะเตมินำ�้
ในถงัพกันำ�้

ก.	หากมีแรงดนัน�า้มากเกินไป	ปรับวาล์วเปิด-ปิดน�า้ให้ลดลง	จากนัน้จงึ
ตรวจสอบประสทิธิภาพการท�างานของสขุภณัฑ์อีกครัง้

ข.		น�าสิง่สกปรกหรือสิง่แปลกปลอมออกจากวาล์วน�า้เข้า
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้,  2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224

KOHLER ASIA PACIFIC LIMITED 
29/F, Siu On Center, 188 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.
Tel. +(852) 3125 7728 Fax. +(852) 2802 2162

ASIAN EMERGING MARKETS
Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572  Fax: +(86) 21 6107 8900


