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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สขุภัณฑ์โคห์เลอร์

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.

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์	 ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ถกูสร้างสรรค์ 
อยา่งปราณีตโดยผู้ เชียวชาญท่ีมีประสบการณ์	 จึงเปรียบประดจุดัง่ประติมากรรมชิน้เอกท่ีมี 
ความโดดเดน่ทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย	 ผสมผสานไปกบัความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ีภมิูฐาน 
ของผลติภณัฑ์	 ก่อให้เกิดความสนุทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรคา่แก่การเป็นเจ้าของตราบนาน 
เทา่นาน	 ท่านจะภมิูใจในผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนกบัเราท่ีมีความภมิูใจใน
ผลติภณัฑ์พร้อมกบัคณุภาพภายใต้ช่ือเสียงของโคห์เลอร์

	 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการตดิตัง้	 หากทา่นมีปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้
หรือสขุภณัฑ์	กรุณาตดิตอ่เราทนัที	เบอร์โทรศพัท์และเวปไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

	 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์	บริษัทฯ	ได้ 
พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม่ําเสมอ	ดงันัน้บริษัทฯ	ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลู 
ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์
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Before You Begin

ข้อส�ำคัญ

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

ข้อส�ำคัญถึงผู้ติดตั้ง!  คูมื่อนีมี้ข้อมลูสําคญั	โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

	 คูมื่อนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนการติดตัง้,	 การดแูลรักษาและการทําความสะอาดสขุภณัฑ์	
โปรดเก็บคูมื่อนีเ้พ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

ข้อสังเกต  รูปภาพของสขุภณัฑ์ท่ีแสดงอยู่ในขัน้ตอนการติดตัง้สขุภณัฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสขุภณัฑ์ท่ีทา่นกําลงัตดิตัง้

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

¨ 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.
¨ 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.

CAUTION: Risk of hazardous gases. If the new toilet is not installed 
immediately, temporarily place a rag in the closet flange.
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ก่อนกำรติดตั้ง

Tools/เครื่องมือ

ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหำย 
ควรเคลื่อนย้ายสขุภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั	สขุภณัฑ์อาจแตกหรือบิน่ได้	หาก
เคลื่อนย้า้ยสขุภณัฑ์อยา่งไมร่ะมดัระวงั

¨	 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร

¨	 ก่อนทําการตดิตัง้	ตรวจสอบสขุภณัฑ์ใหมว่า่ชํารุดหรือไม	่นําสขุภณัฑ์กลบัลงกลอ่ง	จนกระทัง่
ทา่นพร้อมท่ีจะดําเนินการตดิตัง้

¨	 หากไมป่ฏิบตัติามข้อแนะนําการตดิตัง้	อาจทําให้การตดิตัง้ไมส่มบรูณ์

¨	 หากสขุภณัฑ์ชดุเก่ายงัไมต่ิดตัง้วาล์วเปิด-ปิดนํา้ใต้ถงัพกันํา้	 ให้ทําการตดิตัง้ก่อนการตดิตัง้
สขุภณัฑ์ชดุใหม่

¨ ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)

ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินหรือ
ผลิตภัณฑ์ช�ำรุด เปิดนํา้เพ่ือทําความสะอาดและขจดัเศษตา่งๆ	ออกจากทอ่นํา้ดี
ก่อนประกอบกบัวาล์วนํา้เข้า

ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงจำกก๊ำซซึ่งอำจท�ำให้เกิดอันตรำย หากยงัไมต่ิดตัง้
สขุภณัฑ์ชดุใหมท่นัที	ควรใช้ผ้าอดุหน้าแปลนของทอ่นํา้ทิง้ไว้ก่อน	เพ่ือป้องกนัก๊าซ
ท่ีเป็นอนัตราย
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Installation/ข้อแนะน�ำกำรติดตั้ง

1 Verify inlet and outlet position.

ตรวจสอบตําแหนงทอนํ้าดีและทอนํ้าเสีย

3 4

2

กําหนดตําแหนงกระดาษแมแบบบนพื้น
ใหแนใจวา วางกระดาษแมแบบชิดผนัง
จากนั้นจึงติดกระดาษกาว

305

180
200

1/2"
Supply
เกลียวทอ่นํ �าดี

Position the template on the floor to 
ensure the template against the wall.
Tape in place.

10 
mm/มม.

Position the brackets as shown on 
the template and install.
วางอุปกรณยึดขาฐานตามตําแหนงบน
กระดาษแมแบบ จากนั้นทําการติดตั้งชุดยึด
โถสุขภัณฑ

เจาะรู 2 รูยึดโถสุขภัณฑ และ 3 รูยึด
ชุดขอตอนํ้าทิ้ง จากนั้นจึงสวมพุก

Drill 2 floor mounting holes and 
3 flange holes. Insert anchors.

ลากเสนกึ่งกลางบนพื้น

Draw centerline
 on the floor.
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ทอ่นํ �าทิ �ง

ข้อตอ่ทอ่นํ �าทิ �ง

Outlet

Connector

Cap
Screw

Bushing

6 Connect the supply hose to the fill valve.

ประกอบสายนํ้าดีเขากับวาลวนํ้าเขา

8

คอยๆ ขันสกรูเขากับอุปกรณยึดโถสุขภัณฑ 
กระทั่งยึดโถสุขภัณฑแนน ขันสลับซาย-ขวา 
เพื่อใหสุขภัณฑอยูในตําแหนงกึ่งกลาง
อยาขันแนนจนเกินไป

7

คอยๆ วางสุขภัณฑอยางระมัดระวัง
วางนํ้าหนักที่ขอบหนาโถสุขภัณฑ
และจึงสวมเขากับขอตอทอนํ้าทิ้ง

5 Firmly press the wax ring onto the
connector to the floor with screw kit.

สวมขี้ผึ้งเขากับขอตอทอนํ้าทิ้ง 
จากนั้นจึงติดตั้งขอตอทอนํ้าทิ้งลงบนพื้น
ดวยชุดสกรู

ฝาครอบ
สกรู

ปลอก

Carefully thread the screws into the
brackets, until toilet is secure.
Alternately tighten left and right sides
to prevent pulling the toilet off center.
Do not overtighten!

Carefully align and lower the bowl.
Apply weight to the bowl rim to let the
outlet insert into connector.

ข้อตอ่ทอ่นํ �าทิ �ง
Connector

ขี �ผึ �ง
Wax Ring

Installation/ข้อแนะน�ำกำรติดตั้ง
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Installation/ข้อแนะน�ำกำรติดตั้ง

11

ประกอบปุมกด
ขันนอตใหแนน

12 Install the bracket to the tank cover.

ประกอบขอเกี่ยวเขากับฝาปดถังพักนํ้า

Press here 
บีบที่นี่

13 Attach the tank cover.

ปดฝาถังพักนํ้า

Silicone
ยาซิลิโคน

9
ยาซิลิโคนบริเวณฐานสุขภัณฑ

Apply silicone around base. 10
ประกอบสายนํ้าดี
Connect the supply hose.

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

ขอควรระวัง: เปิดนํ �าเพื�อทําความสะอาด
และขจดัเศษตา่งๆ ออกจากทอ่นํ �าดีก่อน
ประกอบกบัวาล์วนํ �าเข้า

Install the push button. 
Tighten the nut.

กดคาง
Press hold
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Installation/ข้อแนะน�ำกำรติดตั้ง
Flush several times
 and check for leaks.
  Do not overtighten!

14 15

16

กดชักโครกหลายๆ ครั้ง 
เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
อยาขันแนนจนเกินไป!

Turn here to adjust the water level.

หมุนที่นี่เพื่อปรับระดับนํ้า

Install the seat.

+

ติดตั้งฝารองนั่ง

-
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Replace the Seal/เปลี่ยนซีลยำง
1 Shut off the water supply.

ปดวาลวเปด-ปดนํ้า
2 Lift the tank cover up. Press the locked button 

 to remove the push button from flush valve cable.

นําฝาถังพักนํ้าออก กดปุมล็อคเพื่อปลดปุมกดออกจาก 
กลองควบคุม

4 5Turn the flush valve counterclockwise 
  and pull up. 

หมุนวาลวนํ้าออกทวนเข็มนาฬกาและยกขึ้น
ถอดและเปลี่ยนซีลยาง

Remove and replace the seal.

Note the float valve position and mark the float valve height. 
Lift the lock up. Remove the float valve.

3
สังเกตตําแหนงลูกลอย
และทําสัญลักษณตําแหนงความสูงของลูกลอย
จากนั้นดึงล็อคขึ้นและจึงถอดลูกลอยออก

Float Valve
ลกูลอย

กดคาง
Press hold
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Replace the Seal/เปลี่ยนซีลยำง

9 Turn on the water supply.Press the locked button to connect the push button.
 Attach the tank cover. เปดวาลวเปด-ปดนํ้า

8
กดปุมล็อคเพื่อประกอบปุมกด จากนั้นปดฝาถังพักนํ้า 

Install the float valve in the position. Ensure that the float valve height is in the 
marked position. Attach the lock.

7
ติดตั้งลูกลอยกลับตําแหนงเดิม ใหแนใจวา ความสูงของลูกลอยอยูในตําแหนงที่ไดกําหนด
สัญลักษณไวแลวปดตัวล็อค

Float Valve
ลกูลอย

6
วางวาลวนํ้าออกลงไปยังตําเแหนงที่เหมาะสม 
และหมุนวาลวนํ้าออกตามเข็มนาฬกา

กดคาง
Press hold

Place the flush valve in the position.
turn the flush valve clockwise.
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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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กำรดูแลรักษำและกำรท�ำควำมสะอำด

	 เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทําความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน	
โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี ้

•	 อา่นฉลากผลติภณัฑ์นํา้ยาทําความสะอาด	 เพ่ือให้แนใ่จวา่	 นํา้ยาทําความสะอาดใช้ได้กบั
สขุภณัฑ์ของทา่น

•	 ตรวจสอบผลติภณัฑ์ทําความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้	โดยทดสอบบน 
ผิวสขุภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน

•	 ล้างนํา้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด	และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งสะอาด	
เพ่ือไมใ่ห้ละอองนํา้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์

•	 ห้ามแชนํ่า้ยาทําความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์	

•	 ใช้ฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ	หรือผ้านุม่ทําความสะอาด	ห้ามใช้วสัดขุดัผิว	เชน่	แปรงขดั	หรือ
แผน่ขดั	ในการทําความสะอาด

•	 ระวงัอยา่ทิง้วสัดท่ีุทําให้เกิดคราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน

•	 เทคนิคการทําความสะอาดท่ีดีคือ	ล้างนํา้ทําความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้ง
	 หลงัจากการใช้งาน

ค�ำเตือน  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับที่พักอำศัยและสุขภัณฑ์
ห้ามใช้นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์ภายในถงัพกันํา้	 เน่ืองจากนํา้ยาทําควาสะอาด
สขุภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของคลอไรด์	(แคลเซียมไฮโปคลอไรด์)	อาจทําให้อปุกรณ์ภายใน
ถงัพกันํา้เกิดการร่ัวซมึและชํารุดได้
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Troubleshooting Guide

Push Button

Float Valve

Overflow Tube

Valve Head

Fill Valve

Flush Valve
Cable

Flush Valve

Seal

Waterline

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 without 
the toilet being 
flushed or it 
runs, allowing 
water to enter 
the tank.

A. Check the position of flush valve cable, flush valve 
cable must not overlap the valve float sinks.

B. Check the position of flush valve cable, flush valve  
cable must not obstructive the phase of overflow 
tube.

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

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. Check the flexible supply line (if applicable) for  

a kink. Remove the kink.
C. 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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ข้อแนะน�ำกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น

ปุ่ มกดชําระ

ลกูลอย

ทอ่นํ �าล้น

ฝาครอบวาล์ว

วาล์วนํ �าเข้า

สายควบคมุ
วาล์วนํ �าออก

วาล์วนํ �าออก

ซีลยาง

เส้นระดบันํ �า

ปัญหำที่พบ วิธีกำรแก้ไข

1. ระบบชักโครก
ท�ำงำน 
ไม่สมบูรณ์

ก. ปรับระดบันํา้ในถงัพกันํา้ให้เทา่เส้นระดบันํา้
ข. เปิดวาล์วนํา้ให้มากท่ีสดุ
ค. ตรวจดสูิง่กีดขวางในคอหา่น	รูเจ็ท	และรูใต้ขอบโถสขุภณัฑ์
ง. ตรวจดสูิง่กีดขวางท่ีทอ่รับนํา้เสียและทอ่ดกักลิน่

2. ระบบชักโครก 
ไม่ท�ำงำน

ก. ให้แนใ่จวา่	ประกอบปุ่ มกดเข้ากบัชดุวาล์วนํา้ออกแล้ว	

3. น�้ำไหลเข้ำ 
ถังพักน�้ำ 
ตลอดเวลำ

ก. ตรวจสอบตําแหนง่ของสายควบคมุวาล์วนํา้ออกไมใ่ห้กดทบัลกูลอย
ของวาล์วนํา้เข้า

ข. ตรวจสอบตําแหนง่ของสายควบคมุวาล์วนํา้ออกจะต้องไมไ่ปขีดขวาง
การทํางานของทอ่นํา้ล้น

ค. ทําความสะอาดหรือเปลีย่นซีลยางวาล์วนํา้ออก	หากเกิดคราบสกปรก	
อาจทําให้ซีลยางของวาล์วนํา้ออกไมต่รงตําแหนง่ท่ีแหนง่ท่ีเหมาะสม

ง. ทําความสะอาดซีลยางของวาล์วนํา้เข้า	หรือเปลี่ยนซีลยางใหม่
จ.	 เปลีย่นวาล์วนํา้เข้าหากลกูลอยไมทํ่างาน
ฉ.	ปรับระดบันํา้ในถงัพกันํา้ให้ลดลง	หากพบวา่นํา้อยูส่งูเกินเส้นระดบันํา้

4. ระยะเวลำ 
กำรเติมน�้ำ 
ในถังพักน�้ำ 
นำนเกินไป

ก.	 เปิดวาล์วนํา้ให้มากท่ีสดุ
ข.	ตรวจสอบสายนํา้ดี	ปรับสายนํา้ดีหากสายนํา้ดีขดหรือบดิตวั
ค.	 ทําความสะอาดวาล์วนํา้เข้า,	ฝาครอบวาล์ว	หรือทางนํา้ดี	จากนัน้ 
กดชกัโครกเพ่ือทําความสะอาดทางนํา้

5. เกิดเสียงดัง 
ขณะเติมน�้ำ 
ในถังพักน�้ำ

ก.	หากมีแรงดนันํา้มากเกินไป	ปรับวาล์วเปิด-ปิดนํา้ให้ลดลง	จากนัน้	
จงึตรวจสอบประสทิธิภาพการทํางานของสขุภณัฑ์อีกครัง้

ข.	 นําสิง่สกปรกหรือสิง่แปลกปลอมออกจากวาล์วนํา้เข้า
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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

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


