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ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการ
จดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

รูปภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงขัน้ตอนการติดตัง้อาจแตกต่างจาก 
รุ่นท่ีด�าเนินการตดิตัง้

ข้อส�ำคัญส�ำหรับผู้ตดิตัง้ คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั โปรดมอบเอกสาร
ให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

This document contains the lastest product information 
available at time of publication. Kohler reserves the right 
to make changes in product characteristics, packaging or 
availability at anytime without notice.

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

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

ก่อนเร่ิมกำรตดิตัง้ BEFORE YOU BEGIN

ระยะกำรตดิตัง้ ROUGH-IN DIMENSION

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ข้อแนะน�ำกำรติดตั้งและกำรดูแลรักษำ

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ

หนว่ย: มม.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Finished Wall
ผนัง

Valve Center
จุดกึ�งกลางของวาล์ว

*From the floor to center of the valve
*ระยะจากพื�นถึงกึ�งกลางวาล์ว
���� mm/มม. - ���� mm/ มม.

SINGLE LEVER EXPOSED SHOWER VALVE 
COLD WATER

วำล์วเปิด-ปิดน�้ำ แบบก้ำนโยก ส�ำหรับฝักบัวสำยอ่อน

* The distance can be adjusted depending on users and suitable space.

* ระยะดงักลา่วสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของหน้างาน และผู้ใช้งาน
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For best results, keep the following in mind when caring 
for your product:

• 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 applying cleaner. Rinse and dry 
any overspray that lands on nearby surfaces.

• Do not allow cleaners to soak on surfaces.

• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use 
 an abrasive material such as a brush or scouring pad 

to clean surfaces.

• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly 
and blot dry any water from the surface after each use.

เพ่ือการดแูลรักษาและท�าความสะอาดผลิตภณัฑ์ของท่านอย่างมี
ประสทิธิภาพ โปรดปฏิบตัติามค�าแนะน�าดงันี ้

• ทดสอบน�า้ยาท�าความสะอาดกับพืน้ผิวผลิตภณัฑ์ในบริเวณท่ี 
ไมเ่ป็นท่ีสงัเกตก่อนใช้งาน

• เช็ดท�าความสะอาดและล้างน�า้ออกทันที หลังจากท่ีใช้น�า้ยา
ท�าความสะอาด จากนัน้เช็ดให้แห้ง 

• ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์

• ใช้ฟองน�า้หรือผ้านุม่ท�าความสะอาดพืน้ผิวผลติภณัฑ์ ห้ามใช้วสัดุ
หยาบ เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั

• เทคนิคการท�าความสะอาดคือ ล้างน�า้สะอาดให้ทั่วและเช็ด 
คราบน�า้บนพืน้ผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุครัง้

• สวมฝาครอบเข้ากบัตวัวาล์ว

• ประกอบตวัวาล์วเข้ากบัทางน�า้เข้า

• ดนัฝาครอบจนกระทัง่ชิดกบัผนงัก�าแพง 
และจดัต�าแหนง่ให้เหมาะสม

• น�าสายฝักบวัประกอบกบัทางน�า้ออกของ
วาล์ว

• Put the valve intoo the escutch-Put the valve intoo the escutch-
eon base.

• Thread the valve into the water 
intel

• Adjust the escutcheon until 
against the finished wall. Adjust it 
prorerly.

• Thread the shower hose into the 
water outlet.

กำรตดิตัง้ INSTALLATION

กำรดแูลรักษำและท�ำควำมสะอำด CARE AND CLEANING

Valve

Escutcheon
ฝาครอบ

Water Inlet

ทางนํ�าเข้า

Water Outlet

ทางนํ�าออก

วาล์ว
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1. The Company warrants the product during normal resident use.  
It does not apply in the event of product damages caused by  
accident, transportation, misuse, abuse, installation error, or  has  been 
modified in a manner inconsistent with the products as shipped by 
the Company. The warranty excludes damage due to aggressive air  
or water conditions, or harsh or abrasive cleaners and/or  materials. 
Improper care and cleaning will void is warranty.  

2. If a defect is found in normal resident use, within the warranty  
period, the Company will, at its election, repair, replace or make 
appropriate adjustment. The Company is not responsible for labor 
charges, installation, or other incidental or consequential costs. 
In no event shall the liability of the Company exceed the purchase 
price of the product.

3. In the case that the product is not covered by this warranty, the 
Company will inform the customer of the service charge and other 
cost that may occurred. The Company will proceed further service 
only upon receive the customer consent.

4. Proof of purchase: original sales receipt or other documents, if any, 
from consumer must be made available to the Company with all  
warranty claims.

 Remarks:

• Please carefully review the installation instruction manual before you 
install the product. 

• The Company reserves the right to make changes of this Warranty at 
any time without prior notice.  

Warranty period:
1. Faucets 
 • Faucet body  1 year from the date of purchase
 • Cartridge (leak and drip during normal use) - Lifetime

2. Other products (not include those Vitreous china, Vitreous china 
-related and bathtub products) – 1 year from the date of purchase

To obtain warranty service, contact Kohler Co. either through your 
Dealer, Plumbing Contractor, or by writing:

Call Center
KOHLER (Thailand) Public Company Limited
16th Floor, Jasmine City Building 
2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0-2204-6222  Fax: 0-2204-6224

Email: callcenterthailand@kohler.com

1. เง่ือนไขการรับประกนัครอบคลมุเฉพาะตวัสนิค้าตามสภาพการใช้งานปกติ
เทา่นัน้ไมร่วมถงึความเสียหายจากการขนสง่ การผกุร่อนเน่ืองจากสารเคมี 
การบ�ารุงรักษาท่ีไมถ่กูต้อง การใช้ไมถ่กูวธีิ และดดัแปลงการตดิตัง้ท่ีไมถ่กูวธีิ 
หรือมีสิง่อดุตนัภายในตวัสนิค้าทอ่น�า้ทิง้ ระบบสขุาภิบาล หรืออ่ืนๆ

2. ในกรณีท่ีมีต�าหนิ, ช�ารุด, ใช้งานไม่ได้ในระยะประกนั บริษัทฯจะซอ่มแซม
หรือเหน็สมควรเปลีย่นเฉพาะตวัสนิค้านัน้หรือเทียบเทา่โดยไมค่ดิมลูคา่ของ
ตวัสนิค้าโดยจะต้องท�าการพิสจูน์ปัญหาดงักลา่วก่อน  ทัง้นีค้วามรับผิดชอบ 
ของบริษัทฯเฉพาะตวัสินค้าเท่านัน้โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึง 
การติดตัง้, รือ้ถอน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจาก 
ตวัสนิค้า

3. กรณีสินค้าพ้นเง่ือนไขการรับประกัน อตัราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
จะต้องแจ้งเพ่ือให้ลูกค้ารับทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
ด�าเนินการใดๆ

4. การรับประกนัพิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานอ่ืนๆโดยนบัจาก 
วนัซือ้-ขายเป็นส�าคญั บริษัทฯไมส่ามารถรับประกนัสนิค้าหากไมมี่เอกสาร
ดงักลา่ว

หมายเหตุ
• ก่อนการตดิตัง้สนิค้าทกุประเภท แนะน�าให้ตรวจสอบวธีิการตดิตัง้และระยะ

ของอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ต่างๆจากคู่มือการติดตัง้ เพ่ือให้ได้ระยะท่ี 
ถกูต้อง สามารถใช้งานได้

• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิความรับผิดชอบสินค้าท่ีเสียหายจากการถอดรือ้/
การบริการ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆในเอกสารฉบบันีไ้ด้โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า

ระยะเวลำกำรรับประกัน
1. สนิค้าก๊อกน�า้ทกุประเภท
 • ตวัก๊อกน�า้ 1 ปี
 • เซรามิควาล์ว (เฉพาะการร่ัวซมึ) ตลอดอายกุารใช้งาน
2. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (ซึ่งไม่รวมถึงสินค้าประเภทวิเทรียสไชน่า, ผลิตภัณฑ์ท่ี 

เก่ียวข้องกบัวิเทรียสไชนา่และอา่งอาบน�า้) 1 ปี

ทา่นสามารถตดิตอ่เพ่ือขอรับประกนัสนิค้าโดยตดิตอ่บริษัทฯผา่นตวัแทนท่ีทา่น
ซือ้ผลติภณัฑ์ หรือตดิตอ่

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
ชัน้ 16 อาคารจสัมิน ซตีิ ้เลขท่ี 2 ซอยสขุมุวิท 23 ถ.สขุมุวิท
แขวงคลอยเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-6222   โทรสาร. 0-2204-6224

อีเมล: callcenterthailand@kohler.com

กำรรับประกันสินค้ำของแองเกลิฟิลด์ ENGLEFIELD PRODUCT WARRANTY
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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. +(66) 2204 6224

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

ชั้น 16 อำคำรจัสมิน ซิตี้. 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้ำสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสำร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com


