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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.

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ สุขภัณฑ์ กะรั ต
ขอขอบพระคุณทีท่ า่ นได้ เลือกสุขภัณฑ์กะรัต และมีความยินดีอย่างยิง่ ทีท่ า่ นให้ ความเชือ่ มัน่ ใน
คุณภาพสุขภัณฑ์กะรัต โปรดสละเวลาสักครู่ เพือ่ ศึกษาคูม่ อื ก่อนท�ำการติดตัง้ หากท่านพบปั ญหา
เกีย่ วกับการติดตังสุ
้ ขภัณฑ์หรือการบริการ กรุณาติดต่อลูกค้ าสัมพันธ์ (ประเทศไทย) 0-2204-6222
และเว็ปไซต์บนปกหลัง
ข้ อมูลในคูม่ อื ฉบับนี ้มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์บริษทั ฯได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งอย่างสมาํ่ เสมอ ดังนันบริ
้ ษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์
หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอขอบพระคุณอีกครัง้ ที่ทา่ นเลือกใช้ สขุ ภัณฑ์กะรัต
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.
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ข้ อส�ำคัญ
ข้ อส�ำคัญถึงผู้ตดิ ตัง้ ! คูม่ ือนี ้มีข้อมูลส�ำคัญ โปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของสุขภัณฑ์
คูม่ ือนี ้ประกอบด้ วยขันตอนการติ
้
ดตัง,้ การดูแลรักษาและการท�ำความสะอาดสุขภัณฑ์
โปรดเก็บคูม่ ือนี ้เพื่อเป็ นเอกสารอ้ างอิงในอนาคต
ข้ อสังเกต อุปกรณ์ส�ำหรับการติดตังบางชิ
้
้นอาจไม่รวมอยูใ่ นชุดสุขภัณฑ์
ข้ อสังเกต รู ปภาพของสุขภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในขันตอนการติ
้
ดตังสุ
้ ขภัณฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสุขภัณฑ์ที่ทา่ นก�ำลังติดตัง้
Before You Begin
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
• 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.

ก่ อนการติดตัง้
ข้ อควรระวัง อันตรายที่เกิดจากแก๊ ส หากยังไม่ตดิ ตังสุ
้ ขภัณฑ์ชดุ ใหม่ทนั ที ควรใช้
ผ้ าอุดหน้ าแปลนของท่อนํ ้าทิ ้งก่อน เพื่อป้องกันกลิน่
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจได้ รับบาดเจ็บหรื อผลิตภัณฑ์ ชำ� รุ ด เคลื่อนย้ าย
สุขภัณฑ์อย่างระมัดระวัง สุขภัณฑ์วิเทรี ยสไชน่าอาจแตกหรื อบิน่ หากขันนอตแน่น
เกินไป หรื อเคลื่อนย้ ้ายสุขภัณฑ์อย่างไม่ระมัดระวัง
ข้ อควรระวัง เปิ ดนํ ้าเพื่อท�ำความสะอาดและขจัดเศษต่างๆออกจากท่อนํ ้าดีก่อน
ประกอบกับวาล์วนํ ้าเข้ า
Kohler Co.
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ก่ อนการติดตัง้
•
•
•
•
•

ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร
ตรวจสอบสุขภัณฑ์ใหม่วา่ ช�ำรุดหรื อไม่
ปิ ดวาล์วนํ ้าเข้ า
ตรวจสอบให้ แน่ใต�ำจว่าแหน่งติดตังท่
้ อน� ้ำดีและท่อน� ้ำทิ ้งมีระยะถูกต้ อง
สุขภัณฑ์มาตรฐาน มอก. 794

Tools/เครื่ องมือ
1/2"

Installation/ข้ อแนะน�ำการติดตัง้

1 Mark the tank mounting holes on the wall. 2 Drill the holes, and insert the anchors.
กําหนดระยะตําแหน่งกึ�งกลางรู นอตยึดถังพักนํ�า

100

เจาะรู แล้วสวมพุก

3/8"
10 มม.
1030

200

500

590
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Installation/ข้ อแนะน�ำการติดตัง้

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

ติ ดตัง� ถังพักนํ�าบนผนังด้วยชุดอุปกรณ์ ตรวจสอบถังพักนํ�า
ให้ได้ระดับ

5 Insert the outlet pipe into

the tank and tighten the nut.

สวมท่อนํ�าออกเข้ากับถังพักนํ�า
และขันนอตให้แน่น

Kohler Co.

4 Slide the nut over the top of

inlet pipe and insert gaskets
to the pipe.

สวมนอตเข้าทางด้านบนของ
ท่อนํ�าออก จากนัน� จึงสวมประเก็น
เข้ากับท่อนํ�าออก

6 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.

สวมท่อนํ�าออกเข้ากับโถสุขภัณฑ์ ค่อยๆ จัดตําแหน่ง
กระทัง� ท่อนํ�าทิ� งสวมเข้ากับท่อนํ�าเสีย ขี ดเส้นรอบ
โถสุขภัณฑ์ และค่อยๆนําโถสุขภัณฑ์ออกจากตําแหน่ง

5
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Installation/ข้ อแนะน�ำการติดตัง้

7

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

8 Install the bowl. Verify the bowl is level.
ติ ดตัง� โถสุขภัณฑ์ตรวจสอบตําแหน่งโถสุขภัณฑ์
ให้ได้ระดับ

ก่อแนวซิ เมนต์ขาวตามแนวของโถสุขภัณฑ์
โดยมี ความกว้าง x ความสูง
ประมาณ 20 มม.
20 mm/มม.

9

Connect supply
and turn on
the water

10

ต่อสายนํ�าดี
และเปิ ดนํ�า

Turn here to adjust the water level.

หมุนทีน� ีเ� พือ� ปรับระดับนํ�า

+

11
1/2"
Supply

-

Attach the tank cover

ปิ ดฝาถังพักนํ�า

สายนํ �าดี

1224993-X2-A

6	 Kohler Co.

Care and Cleaning
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.
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.

Kohler Co.
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การดูแลรั กษาและการท�ำความสะอาด
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจก่ อให้ เกิดความเสียหายกับที่พกั อาศัยและสุขภัณฑ์
ห้ ามใช้ นํ ้ายาท�ำความสะอาดสุขภัณฑ์ภายในถังพักนํ ้า เนื่องจากนํ ้ายาท�ำความสะอาด
สุขภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของคลอไรด์ (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) อาจท�ำให้ อปุ กรณ์ภายใน
ถังพักนํ ้าเกิดการรั่วซึมและช�ำรุดได้
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนือ่ งมาจากการใช้ นํ ้ายาท�ำความ
สะอาดสุขภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของคลอไรด์ (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์)
เพื่อให้ ได้ ประสิทธิ ภาพสูงสุดในการดูแลรั กษาและท� ำความสะอาดสุขภัณฑ์ ของท่าน
โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำดังนี ้
• ใช้ นํ ้ายาท�ำความสะอาดชนิดอ่อน เช่น นํ ้ายาล้ างจาน และล้ างนํ ้าออก ห้ ามใช้ นํ ้ายาชนิด
กัดกร่อน ซึง่ อาจท�ำให้ เกิดรอยด่างได้
• อ่านฉลากผลิตภัณฑ์นํ ้ายาท�ำความสะอาด เพื่อให้ แน่ใจว่า นํ ้ายาท�ำความสะอาดใช้ ได้ กบ
ั
สุขภัณฑ์ของท่าน
• ตรวจสอบนํ ้ายาท�ำความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนใช้ งานทุกครัง้ โดยทดสอบบนผิวสุขภัณฑ์
ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
• ห้ ามแช่นํ ้ายาท�ำความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์
• ล้ างนํ ้าออกทันทีหลังจากใช้ นํ ้ายาท�ำความสะอาด และเช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้ แห้ งสะอาด เพื่อ
ไม่ให้ ละอองนํ ้าอยูบ่ นผิวสุขภัณฑ์
• ใช้ ฟองนํ ้าชุบนํ ้าหมาดๆ หรื อผ้ านุม
่ ท�ำความสะอาด ห้ ามใช้ วสั ดุขดั ผิว เช่น แปรงขัด หรื อ
แผ่นขัด ในการท�ำความสะอาด

1224993-X2-A
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Troubleshooting
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 A. Partially close the water supply shut-off valve if the
noise when the
water pressure to the toilet is too high. Check the
tank is filling.
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.

Kohler Co.

A. Adjust flush ball chain assembly to remove excessive
slack.
B. Adjust trip arm bracket and flange so they are parallel
with tank top.
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ข้ อแนะน�ำการแก้ ไขปั ญหาเบือ้ งต้ น
ปั ญหาที่พบ

วิธีการแก้ ไข

1. ระบบชักโครก
ท�ำงาน
ไม่ สมบูรณ์

ก. ปรับระดับนํ ้าในถังพักนํ ้าให้ เท่าเส้ นระดับนํ ้า
ข. เปิ ดวาล์วนํ ้าให้ มากที่สดุ
ค. ตรวจดูสงิ่ กีดขวางในคอห่าน รูเจ็ท และรูใต้ ขอบโถสุขภัณฑ์
ง. ตรวจดูสงิ่ กีดขวางที่ทอ่ รับนํ ้าเสียและท่อดักกลิน่

2. ระบบชักโครก
ไม่ ทำ� งาน

ก. ประกอบข้ อโซ่ของลิ ้นเปิ ด-ปิ ดวาล์วเข้ ากับก้ านกดช�ำระหรื อ
ชุดวาล์วนํ ้าออกอีกครัง้
ข. ปรับต�ำแหน่งข้ อโซ่ของลิ ้นเปิ ด-ปิ ดวาล์วนํ ้าออกหากข้ อโซ่หย่อน

3. วาล์ วนํา้ เข้ า
ก. ปรับข้ อโซ่ของลิ ้นเปิ ด-ปิ ดวาล์ว เพื่อให้ ลิ ้นเปิ ด-ปิ ดวาล์วอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ไม่ ทำ� งาน       
ปิ ดที่เหมาะสม
ท�ำให้ นํา้ ไหล
ข. หากลิ ้นเปิ ด-ปิ ดวาล์วนํ ้าออกสกปรก ให้ ท�ำความสะอาดบริ เวณนี ้ หรื อ
เข้ าถังพักนํา้
ควรเปลี่ยนหากเสื่อมสภาพ ซึง่ อาจท�ำให้ ลิ ้นเปิ ด-ปิ ดวาล์วนํ ้าออก
ตลอดเวลา
ไม่อยูใ่ นต�ำแหน่งที่เหมาะสม
ค. ท�ำความสะอาดบริ เวณลิ ้นเปิ ด-ปิ ดวาล์วนํ ้าออก
ง. ปรับระดับนํ ้าในถังพักนํ ้าให้ ลดลง หากพบว่า นํ ้าอยูส่ งู เกินเส้ นระดับนํ ้า
จ. เปลี่ยนวาล์วนํ ้าเข้ าหากลูกลอยไม่ท�ำงาน
4. ระยะเวลา
ก. เปิ ดวาล์วนํ ้าให้ มากที่สดุ
นํา้ เข้ าถังพักนํา้ ข. ตรวจสอบสายนํ ้าดี ปรับสายนํ ้าดีหากสายนํ ้าดีขดหรื อบิดตัว
นานเกินไป
ค. ท�ำความสะอาดวาล์วนํ ้าเข้ า, ฝาครอบวาล์ว หรื อทางนํ ้าดี จากนัน้
กดชักโครกเพื่อท�ำความสะอาดทางนํ ้า
5. เกิดเสียงดัง
ขณะนํา้ เข้ า
ถังพักนํา้

ก. หากมีแรงดันนํ ้ามากเกินไป ปรับวาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ ้าให้ ลดลง จากนันจึ
้ ง
ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำงานของสุขภัณฑ์อีกครัง้
ข. น�ำสิง่ สกปรกหรื อสิง่ แปลกปลอมออกจากวาล์วนํ ้าเข้ า

6. ก้ านกดชนกับ ก. ปรับข้ อโซ่ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เพื่อลดการหย่อนของข้ อโซ่
ฝาถังพักนํา้
ข. ปรับก้ านยกให้ ขนานกับฝาถังพักนํ ้า
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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 Fax. +(66) 2204 6224

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (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

1224993-X2-A

