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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภณัฑ์กะรัต

Important Information

Thank You For Choosing Karat

We appreciate your commitment to Karat quality. Please take a few minutes  
to review this manual before you start installation. If you encounter any  
installation or performance problems, please call 0-2204-6222 for Call Center 
(Thailand) and our website are listed on the back cover. 

All the information in this guide is based upon the latest product information 
available at the time of publication. At Kohler Company, we strive to fulfill 
our mission of improving the level of gracious living for each person who is 
touched by our products and services. We reserve the right to make changes in 
product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

Thanks again for choosing Karat. 

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.

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกสขุภณัฑ์กะรัต และมีความยินดีอยา่งย่ิงท่ีทา่นให้ความเช่ือมัน่ใน
คณุภาพสขุภณัฑ์กะรัต โปรดสละเวลาสกัครู่ เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนท�าการตดิตัง้ หากทา่นพบปัญหา
เก่ียวกบัการตดิตัง้สขุภณัฑ์หรือการบริการ กรุณาตดิตอ่ลกูค้าสมัพนัธ์ (ประเทศไทย) 0-2204-6222 
และเวป็ไซต์บนปกหลงั 

 ข้อมลูในคูมื่อฉบบันีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯได้ 
พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม�า่เสมอ ดงันัน้บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ 
หรือบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

 ขอขอบพระคณุอีกครัง้ท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์กะรัต
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ข้อส�ำคัญ

ก่อนกำรตดิตัง้

ข้อส�ำคัญถงึผู้ตดิตัง้!  คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

 คูมื่อนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนการติดตัง้, การดแูลรักษาและการท�าความสะอาดสขุภณัฑ์ 
โปรดเก็บคูมื่อนีเ้พ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

ข้อสังเกต  อปุกรณ์ส�าหรับการติดตัง้บางชิน้อาจไมร่วมอยูใ่นชดุสขุภณัฑ์ 

ข้อสังเกต  รูปภาพของสขุภณัฑ์ท่ีแสดงอยู่ในขัน้ตอนการติดตัง้สขุภณัฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสขุภณัฑ์ท่ีทา่นก�าลงัตดิตัง้

ข้อควรระวัง  อันตรำยที่เกดิจำกแก๊ส หากยงัไมต่ดิตัง้สขุภณัฑ์ชดุใหมท่นัที ควรใช้
ผ้าอดุหน้าแปลนของทอ่น�า้ทิง้ก่อน เพ่ือป้องกนักลิน่

Before You Begin

• Observe all local plumbing and building codes.
• Carefully inspect the new toilet for damage.
• If the existing toilets does not have a supply shut-off valve below the tank, 

install one before installing the new toilet. 
• Ensure that the inlet and new drain has the correct roughing-in dimension.
• Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances established by 

Standards TIS 794.

CAUTION: Risk of hazardous gases. If the new toilet is not installed 
immediately, temporarily place a rag in the closet flange.
CAUTION: Risk of personal injury or product damage. 
Handle with care. Vitreous china can break or chip if the bolts and nuts 
are overtightened, or if the product is handled carelessly.
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  ควำมเส่ียงซึ่งอำจได้รับบำดเจบ็หรือผลิตภณัฑ์ช�ำรุด เคลื่อนย้าย
สขุภณัฑ์อยา่งระมดัระวงั สขุภณัฑ์วิเทรียสไชนา่อาจแตกหรือบิน่ หากขนันอตแนน่
เกินไป หรือเคลื่อนย้า้ยสขุภณัฑ์อยา่งไมร่ะมดัระวงั

ข้อควรระวัง  เปิดน�า้เพ่ือท�าความสะอาดและขจดัเศษตา่งๆออกจากทอ่น�า้ดีก่อน
ประกอบกบัวาล์วน�า้เข้า
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Installation/ข้อแนะน�ำกำรตดิตัง้

Tools/เคร่ืองมือ

ก่อนกำรตดิตัง้

1/2"

• ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร
• ตรวจสอบสขุภณัฑ์ใหมว่า่ช�ารุดหรือไม่
• ปิดวาล์วน�า้เข้า
• ตรวจสอบให้แนใ่ต�าจวา่แหนง่ตดิตัง้ทอ่น�า้ดีและทอ่น�า้ทิง้มีระยะถกูต้อง
• สขุภณัฑ์มาตรฐาน มอก. 794

1

590

กําหนดระยะตําแหน่งกึ�งกลางรูนอตยึดถงัพกันํ�า
2

เจาะรูแลว้สวมพกุ
Mark the tank mounting holes on the wall. Drill the holes, and insert the anchors.

100

1030

200

500

3/8"
10 มม.
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Installation/ข้อแนะน�ำกำรตดิตัง้

5

สวมท่อนํ�าออกเขา้กบัถงัพกันํ�า 
และขนันอตใหแ้น่น

6

สวมท่อนํ�าออกเขา้กบัโถสขุภณัฑ์ ค่อยๆ จดัตําแหน่ง
กระทั�งท่อนํ�าทิ�งสวมเขา้กบัท่อนํ�าเสีย ขีดเสน้รอบ
โถสขุภณัฑ์ และค่อยๆนําโถสขุภณัฑ์ออกจากตําแหน่ง

3

ติดตั�งถงัพกันํ�าบนผนงัดว้ยชดุอปุกรณ์ ตรวจสอบถงัพกันํ�า
ใหไ้ดร้ะดบั

4

สวมนอตเขา้ทางดา้นบนของ 
ท่อนํ�าออก จากนั�นจึงสวมประเก็น
เขา้กบัท่อนํ�าออก

Insert the outlet pipe into 
the tank and tighten the nut.

Insert outlet pipe to the bowl. Carefully position
until trapway insert into the waste pipe. Draw 
outline of bowl and carefully remove 
the bowl from the position.

Install the tank on the wall with bolt kit.Verify 
the tank is level. 

Slide the nut over the top of
inlet pipe and insert gaskets
to the pipe.
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Installation/ข้อแนะน�ำกำรตดิตัง้

7

ก่อแนวซิเมนต์ขาวตามแนวของโถสขุภณัฑ์
โดยมีความกวา้ง x ความสูง
ประมาณ 20 มม.

9

ต่อสายนํ�าดี
และเปิดนํ�า

8
ติดตั�งโถสขุภณัฑ์ตรวจสอบตําแหน่งโถสขุภณัฑ์
ใหไ้ดร้ะดบั

Install the bowl. Verify the bowl is level.

1/2"
Supply

สายนํ �าดี

+
-

11 Attach the tank cover

ปิดฝาถงัพกันํ�า

Construct 20 mm thick of grout or 
white cement along the outline 
of bowl on the floor.

Connect supply 
 and turn on 
the water

10
หมนุที�นี�เพื�อปรบัระดบันํ�า

Turn here to adjust the water level.

20 mm/มม.
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Care and Cleaning

Kohler Co. shall not be responsible or liable for any tank fitting damage caused 
by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite).
For best results, keep the following in mind when caring for your product:
• Use a mild detergent such as liquid dishwashing soap and warm water for
 cleaning. Do not use abrasive cleaners that may scratch or dull the surface.
• 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.
• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after  

cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such
 as a brush or scouring pad to clean surfaces.

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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กำรดแูลรักษำและกำรท�ำควำมสะอำด

ข้อควรระวัง ควำมเส่ียงซึ่งอำจก่อให้เกดิควำมเสียหำยกับที่พกัอำศัยและสุขภณัฑ์ 
ห้ำมใช้น�า้ยาท�าความสะอาดสขุภณัฑ์ภายในถงัพกัน�า้ เน่ืองจากน�า้ยาท�าความสะอาด
สขุภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของคลอไรด์ (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) อาจท�าให้อปุกรณ์ภายใน 
ถงัพกัน�า้เกิดการร่ัวซมึและช�ารุดได้

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการใช้น�า้ยาท�าความ
สะอาดสขุภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของคลอไรด์ (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์)

 เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและท�าความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน 
โปรดปฏิบตัติามค�าแนะน�าดงันี ้

• ใช้น�า้ยาท�าความสะอาดชนิดออ่น เชน่ น�า้ยาล้างจาน และล้างน�า้ออก ห้ามใช้น�า้ยาชนิด
กดักร่อน ซึง่อาจท�าให้เกิดรอยดา่งได้

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

• ตรวจสอบน�า้ยาท�าความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้ โดยทดสอบบนผิวสขุภณัฑ์
ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้

• ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์ 
• ล้างน�า้ออกทนัทีหลงัจากใช้น�า้ยาท�าความสะอาด และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งสะอาด เพ่ือ

ไมใ่ห้ละอองน�า้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
• ใช้ฟองน�า้ชบุน�า้หมาดๆ หรือผ้านุม่ท�าความสะอาด ห้ามใช้วสัดขุดัผิว เชน่ แปรงขดั หรือ

แผน่ขดั ในการท�าความสะอาด
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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. Reconnect the flapper chain to the trip lever or flush 
valve.

B. Adjust the flapper chain assembly to remove
 excessive slack.

3. The fill valve 
turns on/off by 
itself without 
the toilet being 
flushed, or it 
runs, allowing 
water to enter 
the tank.

A. Adjust the flapper chain for proper slack so the 
 flapper closes.
B. Clean or replace the flapper if it is worn, dirty, or  

misaligned with the opening.
C. Clean the area around the opening to allow the 
 flapper to seal.
D. Adjust the tank water level if it is too high.
E. Replace the fill valve if the valve float sinks.

4. Tank takes 
 excessive time  

to fill.

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 the lines.

5. There is excessive 
noise when the 
tank is filling.

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 the lines.

6. Trip arm strikes 
tank lid underside.

A. Adjust flush ball chain assembly to remove excessive 
slack.

B. Adjust trip arm bracket and flange so they are parallel 
with tank top.

Troubleshooting
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ข้อแนะน�ำกำรแก้ไขปัญหำเบือ้งต้น

ปัญหำที่พบ วธีิกำรแก้ไข

1. ระบบชักโครก
ท�ำงำน  
ไม่สมบรูณ์

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

2. ระบบชักโครก 
ไม่ท�ำงำน

ก. ประกอบข้อโซข่องลิน้เปิด-ปิดวาล์วเข้ากบัก้านกดช�าระหรือ
  ชดุวาล์วน�า้ออกอีกครัง้
ข. ปรับต�าแหนง่ข้อโซข่องลิน้เปิด-ปิดวาล์วน�า้ออกหากข้อโซห่ยอ่น

3. วำล์วน�ำ้เข้ำ 
ไม่ท�ำงำน       
ท�ำให้น�ำ้ไหล
เข้ำถงัพกัน�ำ้ 
ตลอดเวลำ

ก. ปรับข้อโซข่องลิน้เปิด-ปิดวาล์ว เพ่ือให้ลิน้เปิด-ปิดวาล์วอยูใ่นต�าแหนง่
ปิดท่ีเหมาะสม

ข. หากลิน้เปิด-ปิดวาล์วน�า้ออกสกปรก ให้ท�าความสะอาดบริเวณนี ้หรือ
ควรเปลี่ยนหากเสื่อมสภาพ ซึง่อาจท�าให้ลิน้เปิด-ปิดวาล์วน�า้ออก 
ไมอ่ยูใ่นต�าแหนง่ท่ีเหมาะสม

ค. ท�าความสะอาดบริเวณลิน้เปิด-ปิดวาล์วน�า้ออก
ง. ปรับระดบัน�า้ในถงัพกัน�า้ให้ลดลง หากพบวา่ น�า้อยูส่งูเกินเส้นระดบัน�า้
จ. เปลี่ยนวาล์วน�า้เข้าหากลกูลอยไมท่�างาน

4. ระยะเวลำ
  น�ำ้เข้ำถงัพกัน�ำ้

นำนเกนิไป

ก. เปิดวาล์วน�า้ให้มากท่ีสดุ
ข. ตรวจสอบสายน�า้ดี ปรับสายน�า้ดีหากสายน�า้ดีขดหรือบดิตวั 
ค. ท�าความสะอาดวาล์วน�า้เข้า, ฝาครอบวาล์ว หรือทางน�า้ดี จากนัน้ 

กดชกัโครกเพ่ือท�าความสะอาดทางน�า้

5. เกดิเสียงดงั 
ขณะน�ำ้เข้ำ 
ถงัพกัน�ำ้

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

ข. น�าสิง่สกปรกหรือสิง่แปลกปลอมออกจากวาล์วน�า้เข้า

6.  ก้ำนกดชนกับ 
ฝำถงัพกัน�ำ้

ก. ปรับข้อโซใ่ห้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือลดการหยอ่นของข้อโซ่
ข. ปรับก้านยกให้ขนานกบัฝาถงัพกัน�า้
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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
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