
Finished Wall

Valve Center

*From the floor to center of the valve
*ระยะจากพื �นถงึกึ�งกลางวาล์ว
1000 - 1200

ผนงั

จดุกึ�งกลางของวาล์ว

All information is based on the latest product information 
available at the time of publication. Kohler Co. reserves 
the right to make changes in product characteristics, 
packaging, or availability at any time without notice.

This 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.

 Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.
 Shut off the main water supplies.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

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

ก่อนเริ่มการติดตั้ง BEFORE YOU BEGIN

ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการ
จดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

รูปภาพของผลติภณัฑ์ท่ีแสดงขัน้ตอนการตดิตัง้อาจแตกตา่งจากรุ่น 
ท่ีด�าเนินการตดิตัง้

ข้อส�าคัญส�าหรับผู้ติดตั้ง คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั โปรดมอบเอกสาร
ให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

 เปิดน�า้เพ่ือท�าความสะอาดและขจดัเศษสิง่สกปรกตา่ง ๆ
 ปิดวาล์วทางน�า้เข้า

ระยะการติดตั้ง ROUGH-IN DIMENSION

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.
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INSTALLATION AND CARE GUIDE
ข้อแนะน�ำกำรติดตั้งและกำรดูแลรักษำ

SINGLE LEVER RECESSED SHOWER 
VALVE AND DIVERTER MIXER

วำล์วผสมเปิด-ปิดน�้ำแบบก้ำนโยก พร้อมที่สลับทำงน�้ำ ชนิดฝังผนัง



Outlet
ทอ่นํ �าออก

Outlet
ทอ่นํ �าออก

Valve
วาล์ว

Cold Inlet Pipe
ทอ่นํ �าดี เยน็

Hot Inlet Pipe
ทอ่นํ �าดี ร้อน

Escutcheon
ฝาครอบ

Screw
สกรู

Handle
มือจบัก้านโยก

Handle

มือจบัก้านโยก

Hex Wrench
ประแจแอล

Plug
ปุ่ มปิด

2. Insert the escutcheon over the valve. Position the 
	 escutcheon	against	the	finished	wall.

 สวมฝาครอบเข้ากบัตวัวาล์ว จากนัน้จดัต�าแหนง่ฝาครอบให้ชิด 
 กบัผนงั

1. Connect valve body into inlet and outlet. Then check for  
 leaks before covering the pipes.

 ประกอบตวัวาล์วเข้ากบัทอ่น�า้เข้าและทอ่น�า้ออก จากนัน้ตรวจสอบ 
 การร่ัวซมึก่อนปิดผนงั

3. Thread the screw to the handle loosely.

 ขนัสกรูเข้ากบัมือจบัก้านโยกพอหลวมๆ
4. Assemble the handle to the valve, then tighten the  
 handle with hex wrench.

 ประกอบมือจบัก้านโยกเข้ากบัวาล์ว จากนัน้ใช้ประแจแอลขนั 
 มือจบัก้านโยกเข้ากบัวาล์วให้แนน่พอดี

6. Install the diverter knob.

 ตดิตัง้ปุ่ มสลบัทางน�า้
5. Install plug button.

 ตดิตัง้ปุ่ มปิด

การติดตั้งวาล์วและมือจับก้านโยก INSTALL THE HANDLE AND VALVE
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 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 anyoverspray that lands  
 on nearby surfaces.

 Do not allow cleners 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.

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. เง่ือนไขการรับประกนัครอบคลมุเฉพาะตวัสนิค้าตามสภาพการใช้งาน 
 ปกตเิทา่นัน้ไมร่วมถงึความเสยีหายจากการขนสง่ การผกุร่อนเน่ืองจาก 
 สารเคมี การบ�ารุงรักษาท่ีไมถ่กูต้อง การใช้ไมถ่กูวิธี และดดัแปลงการ 
 ติดตัง้ท่ีไม่ถูกวิธีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้าท่อน�า้ทิง้ ระบบ 
 สขุาภิบาล หรืออ่ืน ๆ

2. ในกรณีท่ีมีต�าหนิ, ช�ารุด, ใช้งานไมไ่ด้ในระยะประกนั บริษัทฯ จะซอ่มแซม 
 หรือเหน็สมควรเปลีย่นเฉพาะตวัสนิค้านัน้หรือเทียบเทา่โดยไมค่ดิมลูคา่ 
 ของตวัสินค้าโดยจะต้องท�าการพิสจูน์ปัญหาดงักลา่วก่อน ทัง้นีค้วาม 
 รับผิดชอบของบริษัทฯ เฉพาะตวัสินค้าเท่านัน้โดยความรับผิดชอบ 
 ไมค่รอบคลมุถงึการตดิตัง้, รือ้ถอน, ความเสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ   
 ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากตวัสนิค้า

3. กรณีสนิค้าพ้นเง่ือนไขการรับประกนั อตัราคา่บริการและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  
 จะต้องแจ้งเพ่ือให้ลกูค้ารับทราบ และได้รับการยินยอมจากลกูค้าก่อน 
 ด�าเนินการใด ๆ

4. การรับประกนัพิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ  โดยนบัจาก 
 วนัซือ้-ขายเป็นส�าคญั บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัสินค้าหากไม่มี 
 เอกสารดงักลา่ว
หมายเหตุ
 ก่อนการติดตัง้สินค้าทุกประเภท แนะน�าให้ตรวจสอบวิธีการติดตัง้ 
 และระยะของอปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้ตา่ง ๆ  จากคูมื่อการตดิตัง้เพ่ือ 
 ให้ได้ระยะท่ีถกูต้อง สามารถใช้งานได้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิความรับผิดชอบสนิค้าท่ีเสยีหายจากการถอด 
 รือ้/การบริการ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูใดๆ ในเอกสารฉบบันีไ้ด้โดยมิต้อง 
 แจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ระยะเวลาการรับประกัน
1. สนิค้าก๊อกน�า้ทกุประเภท
	  ตวัก๊อกน�า้ 1 ปี
  เซรามิกวาล์ว (เฉพาะการร่ัวซมึ) ตลอดอายกุารใช้งาน

2. ผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ  (ซึง่ไมร่วมถงึสนิค้าประเภทวิเทรียสไชนา่, ผลติภณัฑ์ท่ี 
 เก่ียวข้องกบัวิเทรียสไชนา่และอา่งอาบน�า้) 1 ปี

ทา่นสามารถตดิตอ่เพ่ือขอรับประกนัสนิค้าโดยตดิตอ่บริษัทฯ ผา่นตวัแทน
ท่ีทา่นซือ้ผลติภณัฑ์ 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

การดูแลรักษาและท�าความสะอาด CARE AND CLEANING

 ทดสอบน�า้ยาท�าความสะอาดกบัพืน้ผิวผลติภณัฑ์ในบริเวณท่ีไมเ่ป็นท่ี 
 สงัเกตก่อนใช้งาน

 เช็ดท�าความสะอาดและล้างน�า้ออกทนัที หลงัจากท่ีใช้น�า้ยาท�าความ 
 สะอาด จากนัน้เช็ดให้แห้ง

 ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์

 ใช้ฟองน�า้หรือผ้านุม่ท�าความสะอาดพืน้ผิวผลติภณัฑ์ ห้ามใช้วสัดผิุวหยาบ
 เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั

 เทคนิคการท�าความสะอาดคือ ล้างด้วยน�า้สะอาดให้ทัว่และเช็ดให้แห้ง 
 หลงัจากการใช้งานทกุครัง้

การรับประกันสินค้าของแองเกิลฟิลด์ ENGLEFIELD PRODUCT WARRANTY
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Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com


