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ข้อสังเกต: ไมแ่นะนําให้ใช้ซีเมนต์ในการตดิตั �งโถสขุภณัฑ์ 
เนื�องจากความร้อนจะทําให้ซีเมนต์ขยายตวัซึ�งอาจทําให้
โถสขุภณัฑ์แตกหรือบิ�นเสยีหายได้ บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
ความเสยีหายอนัเนื�องมาจากการใช้ซีเมนต์

Installation and Care Guide
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

ข้อสาํคัญถงึผู้ตดิตั �ง! คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั 
โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

ข้อสังเกต: อุปกรณ์สาํหรับการตดิตั �งบางชิ �นอาจไมร่วม
อยูใ่นชดุสขุภณัฑ์

ข้อสังเกต: รูปภาพของสขุภณัฑ์ที�แสดงอยูใ่นขั �นตอนการ
ตดิตั �งสขุภณัฑ์อาจจะแตกตา่งไปจากรุ่นสขุภณัฑ์ที�ทา่น
กําลงัตดิตั �ง

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: เปิดนํ �าเพื�อทําความสะอาดและขจดัเศษ
ตา่งๆออกจากทอ่นํ �าดีก่อนประกอบกบัวาล์วนํ �าเข้า

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: 
Please leave these instructions for the
consumer. 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.

K-21924X, K-21926X

Position the template. Mark the center 
of anchoring holes and waste pipe on 
the floor.

Insert anchors and tighten studs into 
mounting holes on the floor. 
Place wax ring into the waste pipe.

Lower the toilet onto the wax ring with 
the holes in the base of the toilet aligned 
with the studs. Install the toilet on the 
floor.

Install the tank lid and the seat.
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จดัวางกระดาษแมแ่บบ และกําหนดตําแหนง่
กึ�งกลางรูพกุและทอ่นํ �าเสียบนพื �น

สวมพกุ ขนัสลกัเกลียวเข้ากบัรูยดึโถสขุภณัฑ์
บนพื �น จากนั �นสวมแหวนขี �ผึ �งเข้ากบัทอ่นํ �าเสีย
ของโถสขุภณัฑ์

คอ่ยๆ สวมปลายทอ่โถสขุภณัฑ์ครอบลงบนขี �ผึ �ง
และสลกัเกลียว จากนั �นจงึประกอบโถสขุภณัฑ์

ตดิตั �งฝาปิดถงัพกันํ �าและฝารองนั�งสขุภณัฑ์

Apply silicone around base.5
ยาซลิโิคนบริเวณฐานสขุภณัฑ์

Do not overtighten!
อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

1/2"
Supply Hose

สายนํ �าดี

Connect supply and turn on the water.
Flush several times and check for leaks.
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ประกอบสายนํ �าดีและวาล์วเปิดนํ �า กดชกัโครก
หลายๆ ครั �ง เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ

NOTE: Do not recommend to apply with white
cement or high lime content to install this 
toilet. The expansion of cement due to a rise in
temperature may make the toilet crack or cause 
damage. Kohler is not responsible for any 
damage cased by installation with the use of 
cement.

พกุ
Anchor

แหวนขี �ผึ �ง
Wax Ring

สลกัเกลียว
Stud

สลกัเกลียว
Stud

Nut/นอต
Washer
แหวนรอง

190

10mm

305G1/2"
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การดแูลรักษาและการท�าความสะอาด

KARAT Limited Warranty การรับประกันสินค้ากะรัตCare and Cleaning
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	 บริษัทโคห์เลอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)รับประกนัสนิค้ำเฉพำะสนิค้ำท่ีซือ้ 
จำกร้ำนค้ำ	 ผู้ แทนจ�ำหน่ำยภำยในประเทศไทยเท่ำนัน้	 กำรรับประกันสินค้ำตำม 
สภำพกำรใช้งำนตำมปกติ	 หำกมีต�ำหนิ	 ช�ำรุด	 ใช้งำนไมไ่ด้ในระยะประกนั	 บริษัท 
จะด�ำเนินกำรซอ่มหรือเหน็สมควรเปลี่ยนเฉพำะสนิค้ำนัน้ๆ	 หรือในรุ่นท่ีเทียบเทำ่โดย 
ไมค่ดิมลูคำ่ของตวัสนิค้ำ	ทัง้นี	้บริษัทจะรับผิดชอบเฉพำะตวัสนิค้ำเทำ่นัน้	ไมค่รอบคลมุ 
ถึงกำรติดตัง้	 รือ้ถอน	 รวมถึงควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ	 ท่ีเกิดจำกตวัสินค้ำ 
ควำมเสียหำยจำกกำรเคลื่อนย้ำยขนสง่	 รอยขีดข่วนท่ีเกิดจำกำรติดตัง้หรือเกิดจำก
กำรกระท�ำของลกูค้ำ	 กำรผกุร่อนเน่ืองจำกสำรเคมี	 กำรใช้งำน	 และกำรบ�ำรุงรักษำ 
ท่ีผิดวิธี

ระยะเวลำกำรรับประกนัสนิค้ำภำยใต้เง่ือนไขกำรรับประกนัสนิค้ำ:
 • เฉพำะตวัสขุภณัฑ์เซรำมิควิเทรียสไชนำ่	 อำยกุำรรับประกนัสนิค้ำตลอดอำยุ
	 	 		 	 	 กำรใช้งำน
 • อปุกรณ์ถงัพกัน�ำ้	 อำยกุำรรับประกนัสนิค้ำ	1	ปี
 • ฝำรองนัง่	 อำยกุำรรับประกนัสนิค้ำ	1	ปี

หมำยเหต:ุ	 ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรใช้สนิค้ำและกำรตดิตัง้ไมถ่กูวิธี	 กำรฝ่ำฝืน 
ค�ำแนะน�ำเร่ืองกำรใช้งำนควำมประมำท	 อุบตัิเหตุ	 หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำก 
สำธำรณภยัหรือภยัธรรมชำต	ิ เชน่	 ไฟไหม้	 น�ำ้ทว่ม	 แผน่ดนิไหว	 ควำมเสียหำย 
ดงักลำ่วนีอ้ยูน่อกเหนือกำรรับประกนัตำมเง่ือนไขทัง้สิน้	 ลกูค้ำจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
คำ่อะไหล	่และคำ่บริกำรในกำรซอ่มแซมเอง

	 เพ่ือให้สนิค้ำมีประสทิธิภำพและคณุภำพในกำรใช้งำนได้ดีอยำ่งสม�่ำเสมอ	 และ
มีอำยกุำรใช้งำนท่ียำวนำน	 โดยไมก่่อให้เกิดควำมเสียหำย	 ลกูค้ำควรเลือกใช้อะไหล	่
วสัด	ุและ/หรือกำรบริกำรจำกบริษัทหรือตวัแทนจ�ำหนำ่ยเทำ่นัน้

	 โปรดติดตอ่ขอรับประกนัสนิค้ำจำกร้ำนค้ำ	ตวัแทนจ�ำหนำ่ยท่ีสัง่ซือ้โดยตรง	หรือ
ตดิตอ่ฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์	พร้อมเอกสำรกำรซือ้สนิค้ำได้ตลอดเวลำท�ำกำรได้ท่ี

ฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์
บริษัทโคห์เลอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)
ชัน้	16	อำคำรจสัมิน	ซตีิ	้เลขท่ี	2	ซอยสขุมุวิท	23	ถ.สขุมุวิท
แขวงคลอยเตยเหนือ	เขตวฒันำ	กรุงเทพฯ	10110

โทร	0-2204-6222		อีเมล:	callcenterthailand@kohler.com

หมำยเหตุ
1.	 สีของผลติภณัฑ์อำจมีควำมแตกตำ่งกบัภำพสีท่ีระบใุนแคทตำล๊อก
2.	 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์	บรรจภุณัฑ์	หรือ 

รุ่นท่ีมีจ�ำหนำ่ยในตลำด	โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ

ลขิสทิธ์ิ	©2561	บริษัทโคห์เลอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)

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.

	 เพ่ือให้ได้ประสทิธิภำพสงูสดุในกำรดแูลรักษำและท�ำควำมสะอำดสขุภณัฑ์ 
ของทำ่น	โปรดปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำดงันี ้
• อำ่นฉลำกผลติภณัฑ์น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำด	เพ่ือให้แนใ่จวำ่	น�ำ้ยำท�ำควำม
	 สะอำดใช้ได้กบัสขุภณัฑ์ของทำ่น
• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งำนทกุครัง้	โดย
	 ทดสอบบนผิวสขุภณัฑ์ท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตเหน็ได้ก่อน
• ล้ำงน�ำ้ออกทนัทีหลงัจำกใช้ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำด	 และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ 

ให้แห้งสะอำด	เพ่ือไมใ่ห้ละอองน�ำ้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
• ห้ำมแชน่�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดบนผิวสขุภณัฑ์	
• ใช้ฟองน�ำ้ชบุน�ำ้หมำดๆ	หรือผ้ำนุม่ท�ำควำมสะอำด	ห้ำมใช้วสัดขุดัผิว	เชน่
	 แปรงขดัหรือแผน่ขดัในกำรท�ำควำมสะอำด
• ระวงั	อยำ่ทิง้ครำบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลำนำน
• เทคนิคกำรท�ำควำมสะอำดท่ีดีคือ	ล้ำงน�ำ้ท�ำควำมสะอำดและเช็ด
	 ผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งหลงัจำกกำรใช้งำน

Kohler (Thailand) Public Company Limited warrants to the original 
products, which are purchased from authorized distributors and 
dealers within Kingdom of Thailand only, to be free of defects in  
material and workmanship.  

Within the below mentioned periods from the date of purchase, Kohler 
(Thailand) Public Company Limited will at its election, repair, replace 
or make appropriate adjustment where company’s inspection  
discloses any such defect occurring in normal usage and maintenance 
but is not responsible for labor charges, removal charges, installation, 
or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability 
of Kohler (Thailand) Public Company Limited exceed the purchase 
price of the product.
 • Bare ware made from vitreous china Lifetime Limited Warranty
 • Tank trims and accessories One (1) Year
 • Toilet seat and cover One (1) Year

This limited warranty DOES NOT COVER the defect or damage from 
misuse or abuse of products, wrong installation, accidents, natural 
disasters such as fire, flood, or earthquake. Consumers are responsible 
for the cost of service parts and service fee for such cases. 

To ensure continuous product quality and performance, as well as  
product durability and lifetime, without any damage to the product, 
consumers should purchase and use only genuine service parts and 
after-sales services from Kohler (Thailand) Public Company Limited 
or company’s authorized service centers, distributors, or dealers only.

To obtain warranty service, please contact your dealers or contact the 
KOHLER Call Center, together with proof of purchase at:

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  Email: callcenterthailand@kohler.com
Remarks:
1. There may be variation in color fidelity between catalog images 

and actual products.
2. Kohler (Thailand) Public Company Limited reserves the right to  

make changes in product characteristics, packaging, or availability
 at any time without notice.
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