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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภัณฑ์กะรัต

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 0-2700-9299 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. 

	 ขอขอบพระคุณุท่ี่�ที่า่นได้้เลือืกสุขุภัณัฑ์์กะรัตแลืะม่ีคุวามียิินด่้อยิา่งยิิ�งท่ี่�ที่า่นให้้คุวามีเชืื่�อมีั�นในคุณุภัาพ
สุขุภัณัฑ์์กะรัต	โปรด้สุลืะเวลืาสุกัคุร่่	เพื�อศึกึษาคุ่มื่ีอก่อนที่ำาการติด้ตั �ง	ห้ากที่า่นพบปัญห้าเก่�ยิวกบัการติด้ตั �ง
สุขุภัณัฑ์์ห้รือการบริการ	กรุณาตดิ้ตอ่ลืก่คุ้าสุมัีพนัธ์์	(ประเที่ศึไที่ยิ)	0-2700-9299	แลืะเว็ปไซต์บนปกห้ลืงั	

	 ข้อมีล่ืในคุ่มื่ีอฉบบัน่ �มีาจากข้อมีล่ืผลืติภัณัฑ์์ลืา่สุดุ้ท่ี่�ม่ีอยิ่ใ่นชื่ว่งเวลืาการจดั้พิมีพ์	บริษัที่ฯได้้พฒันา
ผลืติภัณัฑ์์ตอ่เนื�องอยิา่งสุมีำ�าเสุมีอ	ด้งันั �นบริษัที่ฯขอสุงวนสุทิี่ธิ์�ในการเปลื่�ยินแปลืงผลืติภัณัฑ์์ห้รือบรรจภุัณัฑ์์ท่ี่�ม่ีอยิ่่
โด้ยิมิีต้องแจ้งให้้ที่ราบลืว่งห้น้า

	 ขอขอบพระคุณุอ่กคุรั �งท่ี่�ที่า่นเลืือกใช้ื่สุขุภัณัฑ์์กะรัต

ข้อสำ�คัญ
ข้อสำ�คัญถึงึผู้้้ตดิตั �ง!  คุ่มื่ีอน่ �ม่ีข้อมีล่ืสุำาคุญั	โปรด้มีอบเอกสุารให้้กบัเจ้าของสุขุภัณัฑ์์

	 คุ่มื่ีอน่ �ประกอบด้้วยิขั �นตอนการติด้ตั �ง,	การด้แ่ลืรักษาแลืะการที่ำาคุวามีสุะอาด้สุขุภัณัฑ์์	โปรด้เก็บคุ่มื่ีอ
น่ �เพื�อเป็นเอกสุารอ้างอิงในอนาคุต

ข้อสังเกต  อปุกรณ์สุำาห้รับการตดิ้ตั �งบางชิื่ �นอาจไมีร่วมีอยิ่ใ่นชื่ดุ้สุขุภัณัฑ์์	

ข้อสังเกต  ร่ปภัาพของสุขุภัณัฑ์์ท่ี่�แสุด้งอยิ่ใ่นขั �นตอนการติด้ตั �งสุขุภัณัฑ์์อาจจะแตกตา่งไปจากรุ่นสุขุภัณัฑ์์ท่ี่�
ที่า่นกำาลืงัตดิ้ตั �ง

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 product pictured in the installation steps may differ from the model 
being installed.
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Before You Begin

¨ Observe all local plumbing and building codes.
¨ Prior to installation, unpack the new product and inspect it for damage. 

Return the product to its protective carton until you are ready to install it.
¨ Use the template supplied with the product.
¨ Failure to follow these precautions may result in a poor installation.
¨ If the existing toilet does not have a supply shut-off valve below the tank, install one before 

installing the new toilet.
¨ Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances established by Standards TIS.

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Product can 
break, chip, or cause injury if handled carelessly.

CAUTION: Risk of property or product damage. Turn on the water and allow water to 
flow through the supply pipe to flush the system of any debris before connecting fill valve.

CAUTION: Risk of hazardous gases. If the new toilet is not installed immediately, tem-
porarily place a rag in the closet flange.

ข้อควรระวัง  คว�มเสี�ยงซึ่ึ�งอ�จทำ�ให้้ได้รับบ�ดเจบ็ห้รือผู้ลิตภณัฑ์เสียห้�ย 
คุวรเคุลืื�อนย้ิายิสุขุภัณัฑ์์ด้้วยิคุวามีระมีดั้ระวงั	สุขุภัณัฑ์์อาจแตกห้รือบิ�นได้้	ห้ากเคุลืื�อนย้ิ �ายิสุขุภัณัฑ์์
อยิา่งไมีร่ะมีดั้ระวงั

¨ ตรวจสุอบระบบสุขุาภิับาลืแลืะกฎห้มีายิคุวบคุมุีอาคุาร
¨	 ก่อนที่ำาการตดิ้ตั �ง	ตรวจสุอบสุขุภัณัฑ์์ให้มีว่า่	ชื่ำารุด้ห้รือไมี	่นำาสุขุภัณัฑ์์กลืบัลืงกลือ่ง	จนกระที่ั�งที่า่นพร้อมีท่ี่�จะ

ด้ำาเนินการตดิ้ตั �ง
¨ ใช้ื่กระด้าษแมีแ่บบท่ี่�มีาพร้อมีกบัสุขุภัณัฑ์์
¨ ห้ากไมีป่ฏิิบตัติามีข้อแนะนำาการติด้ตั �ง	อาจที่ำาให้้การติด้ตั �งไมีสุ่มีบร่ณ์
¨	 ห้ากสุขุภัณัฑ์์ชื่ดุ้เก่ายิงัไมีต่ิด้ตั �งวาล์ืวเปิด้-ปิด้นำ �าใต้ถังัพกันำ �า	ให้้ที่ำาการติด้ตั �งก่อนการตดิ้ตั �งสุขุภัณัฑ์์ชื่ดุ้

ให้มี่
¨ ผลืติภัณัฑ์์ผลืติภัายิใต้มีาตรฐานผลืติภัณัฑ์์อตุสุาห้กรรมี	(มีอก.)

ข้อควรระวัง  คว�มเสี�ยงซึ่ึ�งอ�จทำ�ให้้เกดิคว�มเสียห้�ยแก่ทรัพย์สินห้รือผู้ลิตภณัฑ์ชำ�รุด
เปิด้นำ �าเพื�อที่ำาคุวามีสุะอาด้แลืะขจดั้เศึษตา่งๆ	ออกจากที่อ่นำ �าด่้ก่อนประกอบกบัวาล์ืวนำ �าเข้า

ข้อควรระวัง  คว�มเสี�ยงจ�กก๊�ซึ่ซึ่ึ�งอ�จทำ�ให้้เกดิอันตร�ย 
ห้ากยิงัไมีต่ิด้ตั �งสุขุภัณัฑ์์ชื่ดุ้ให้มีท่ี่นัท่ี่	คุวรใช้ื่ผ้าอดุ้ห้น้าแปลืนของที่อ่นำ �าทิี่ �งไว้ก่อน	เพื�อปอ้งกนัก๊าซท่ี่�
เป็นอนัตรายิ

ก่อนเริ�มก�รตดิตั �ง
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Tools/เครื่องมือ

Roughing-in/ระยะก�รตดิตั �ง
Unit : mm
ห้น่วยิ:	มีมี.

P-Trap S-Trap

150

185

230

1/2"

150
230

1/2"

305

ท่อนํ �าทิ �งออกผนัง ท่อนํ �าทิ �งลงพื �น

Waste Outlet
ทอ่นํ �าทิ �ง

Waste Outlet
ทอ่นํ �าทิ �ง

1/2"
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Installation/ข้อแนะนำ�ก�รตดิตั �ง

1 2

3/8"

Position the template.
กำหนดตำแหน่งกระดาษแม่แบบ

Template
กระดาษแม่แบบ

Tape in place and drill holes.
ติดเทปให้อยู่ในตำแหน่งและเจาะรู

230

3 4

Anchor

150

กุพ

For thick floors, greater than 38 mm
thick, insert the anchors.
For thin floors, less than 38 mm
thick, do not insert the anchors.
สําหรับพื �นที�มีความหนามากกวา่ �� มม.
สวมพกุ
สําหรับพื �นที�มีความหนาน้อยกวา่ �� มม.
ไมต้่องสวมพกุ

Position brackets as shown on the
template and install.
วางตวัยดึขาฐานตามตําแหนง่ที�แสดง
อยูบ่นกระดาษแมแ่บบ จากนั �นจงึตดิตั �ง

1/2" Supply
เกลียวทางนํ �าดี
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Installation/ข้อแนะนำ�ก�รตดิตั �ง
5 Connect the connector on the bowl, position between outlet and waste pipe.

Ensure outlet is properly engaged to connector.

ประกอบข้อตอ่นำ �าทิี่ �งเข้ากบัโถัสุขุภัณัฑ์์	จดั้ตำาแห้นง่ระห้วา่งที่างนำ �าออกแลืะที่อ่นำ �าทิี่ �ง	ให้้แนใ่จวา่
ที่อ่นำ �าทิี่ �งคุรอบข้อตอ่นำ �าทิี่ �ง

P-trap Connector

ข้อตอ่ทางนํ �าเสียแบบออกผนงั

Connector to Wall
ตดิตั �งออกผนัง

Connector to Floor
ตดิตั �งลงพื �น

S-trap Connector
ข้อตอ่ทางนํ �าเสียแบบลงพื �น

Connector Accessory
ข้อตอ่นํ �าทิ �ง

6 7

Bush
ScrewCap

ฝาครอบ สกรู ปลอก

Thread the screw into the bracket
and put cap to cover screw.
ขันสกรูเข้ากับขาฐานและปิดฝาครอบสกรู
ให้เรียบร้อย

Apply silicone around base.
ยาซิลิโคนบริเวณฐานสุขภัณฑ์
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Installation/ข้อแนะนำ�ก�รตดิตั �ง

8

CAUTION: Risk of property or product damage. 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 ความเสี�ยงที�อาจทาํให้ทรัพย์สินหรือผลิตภณัฑ์เสียหายได้
เปิดนํ �าเพื�อทําความสะอาดและขจดัเศษตา่งๆออกจากทอ่นํ �าดีก่อนประกอบ
เข้ากบัวาล์วนํ �าเข้า

Connect water supply  and turn on the water. Flush several times and check for leaks.

ตอ่สายนํ �าดีและวาล์วเปิดนํ �า กดชกัโครกหลายๆครั �ง และตรวจสอบการรั�วซมึ

9 Install the tank cover and the seat.

ประกอบฝาปิดถงัพกันํ �าและฝารองนั�งสขุภณัฑ์
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Care and Cleaning

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.

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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ก�รด้แลรักษ�และก�รทำ�คว�มสะอ�ด

คำ�เตอืน คว�มเสี�ยงซึ่ึ�งอ�จก่อให้้เกดิคว�มเสียห้�ยกับที�พกัอ�ศััยและสุขภณัฑ์ห้้ามีใช้ื่นำ �ายิา
ที่ำาคุวามีสุะอาด้สุขุภัณัฑ์์ภัายิในถังัพกันำ �า	เนื�องจากนำ �ายิาที่ำาคุวามีสุะอาด้สุขุภัณัฑ์์ท่ี่�ม่ีสุว่นผสุมีของ
คุลือไรด์้	(แคุลืเซ่ยิมีไฮโปคุลือไรด์้)	อาจที่ำาให้้อปุกรณ์ภัายิใน 
ถังัพกันำ �าเกิด้การรั�วซมึีแลืะชื่ำารุด้ได้้

เพื�อให้้ได้้ประสุทิี่ธิ์ภัาพสุง่สุดุ้ในการด้แ่ลืรักษาแลืะที่ำาคุวามีสุะอาด้สุขุภัณัฑ์์ของที่า่น	โปรด้ปฏิิบตัติามีคุำา
แนะนำาด้งัน่ �

• อา่นฉลืากผลืติภัณัฑ์์นำ �ายิาที่ำาคุวามีสุะอาด้	เพื�อให้้แนใ่จวา่	นำ �ายิาที่ำาคุวามีสุะอาด้ใช้ื่ได้้กบัสุขุภัณัฑ์์ของ
ที่า่น

• ตรวจสุอบผลืติภัณัฑ์์ที่ำาคุวามีสุะอาด้กบัสุขุภัณัฑ์์ก่อนใช้ื่งานที่กุคุรั �ง	โด้ยิที่ด้สุอบบนผิวสุขุภัณัฑ์์ท่ี่�ไมี่
สุามีารถัสุงัเกตเห้น็ได้้ก่อน

• ล้ืางนำ �าออกที่นัท่ี่ห้ลืงัจากใช้ื่ผลืติภัณัฑ์์ที่ำาคุวามีสุะอาด้	แลืะเช็ื่ด้ผิวสุขุภัณัฑ์์ให้้แห้้งสุะอาด้	เพื�อไมีใ่ห้้

ลืะอองนำ �าอยิ่บ่นผิวสุขุภัณัฑ์์

• ห้้ามีแชื่น่ำ �ายิาที่ำาคุวามีสุะอาด้บนผิวสุขุภัณัฑ์์ 

• ใช้ื่ฟองนำ �าชื่บุนำ �าห้มีาด้ๆ	ห้รือผ้านุม่ีที่ำาคุวามีสุะอาด้	ห้้ามีใช้ื่วสัุด้ขุดั้ผิว	เชื่น่	แปรงขดั้	ห้รือแผน่ขดั้	ในการ
ที่ำาคุวามีสุะอาด้

• ระวงัอยิา่ทิี่ �งวสัุด้ทุ่ี่�ที่ำาให้้เกิด้คุราบไว้บนผิวสุขุภัณัฑ์์เป็นเวลืานาน

• เที่คุนิคุการที่ำาคุวามีสุะอาด้ท่ี่�ด่้คืุอ	ล้ืางนำ �าที่ำาคุวามีสุะอาด้แลืะเช็ื่ด้ผิวสุขุภัณัฑ์์ให้้แห้้งห้ลืงัจากการใช้ื่งาน
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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. Make sure the push button rods are in place. Adjust 
as needed.

3. The fill valve 
turns on/off by 
itself or it runs, 
allowing water 
to enter the tank.

A. Check the position of flush valve cable, flush valve 
cable must not overlap the valve float sinks.

B. Check the position of flush valve cable, flush valve 
cable must not obstructive the phase of overflow 
tube.

C. Clean or replace the flush valve seal if it is worn, 
dirty, or misaligned with the valve seat or flush valve 
seal is damaged.

D. Clean the fill valve seal of debris or replace the seal 
assembly.

E. Replace the fill valve if the valve float sinks.
F. Adjust the tank water level if it is too high.

4. Long tank fill 
cycle.

A. Fully open the water supply shut-off valve.
B. Clean the valve inlet, valve head, or supply line. 

Flush the lines.
C. Clean the valve inlet, valve head, or supply line. Flush 

lines.

5. Noisy tank fill 
cycle.

A. Partially close water supply shut-off valve if water 
pressure to toilet is too high. Check toilet performance 
following any such adjustment.

B. Remove dirt or obstruction from the valve head. 
Flush the lines.
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ข้อแนะนำ�ก�รแก้ไขปัญห้�เบื้องต้น

ปัญห้�ที่พบ วธีิก�รแก้ไข

1.  ระบบชักโครก
ทำ�ง�นไม่
สมบ้รณ์

ก.	 ปรับระด้บันำ �าในถังัพกันำ �าให้้เที่า่เสุ้นระด้บันำ �า

ข.	 เปิด้วาล์ืวนำ �าให้้มีากท่ี่�สุดุ้

คุ.	 ตรวจด้สุ่ิ�งก่ด้ขวางในคุอห้า่น	ร่เจ็ที่	แลืะร่ใต้ขอบโถัสุขุภัณัฑ์์

ง.	 ตรวจด้สุ่ิ�งก่ด้ขวางท่ี่�ที่อ่รับนำ �าเสุ่ยิแลืะที่อ่ด้กักลืิ�น

2.  ระบบชักโครก
ไม่ทำ�ง�น

ก.	 แนใ่จวา่	ประกอบชื่ดุ้ปุ่ มีกด้เข้ากบัวาล์ืวที่างนำ �าออกแล้ืว

3.  นำ้�ไห้ล 
เข้�ถึังพักนำ้�
ตลอดเวล�

ก.	 ตรวจสุอบตำาแห้นง่ของสุายิคุวบคุมุีวาล์ืวนำ �าออก	ไมีใ่ห้้กด้ที่บัลืก่ลือยิของวาล์ืว

นำ �าเข้า

ข.	 ตรวจสุอบตำาแห้นง่ของสุายิคุวบคุมุีวาล์ืวนำ �าออก	จะต้องไมีไ่ปข่ด้ขวางการ

ที่ำางานของที่อ่นำ �าล้ืน

คุ.	 ที่ำาคุวามีสุะอาด้ห้รือเปลื่�ยินซ่ลืยิางของวาล์ืวนำ �าออก	ห้ากเกิด้คุราบสุกปรก	ซึ�ง

อาจที่ำาให้้ซ่ลืยิางของวาล์ืวนำ �าออกไมีอ่ยิ่ใ่นตำาแห้นง่ท่ี่�เห้มีาะสุมี

ง.	 ที่ำาคุวามีสุะอาด้ซ่ลืยิางของวาล์ืวนำ �าเข้า	ห้รือเปลื่�ยินซ่ลืยิางให้มี่

จ.	 เปลื่�ยินวาล์ืวนำ �าเข้าห้ากลืก่ลือยิไมีท่ี่ำางาน

ฉ.	 ปรับระด้บันำ �าในถังัพกันำ �าให้้ลืด้ลืง	ห้ากพบวา่	นำ �าอยิ่สุ่ง่เกินเสุ้นระด้บันำ �า

4.  ระยะเวล�นำ้�
เข้�ถึังพักนำ้�
น�นเกินไป

ก.	 เปิด้วาล์ืวนำ �าให้้มีากท่ี่�สุดุ้

ข.	 ที่ำาคุวามีสุะอาด้วาล์ืวนำ �าเข้า,	ฝาคุรอบวาล์ืว	ห้รือที่างนำ �าด่้	จากนั �น 

กด้ชื่กัโคุรกเพื�อที่ำาคุวามีสุะอาด้ที่างนำ �า

5.  เกิดเสียงดัง
ขณะนำ้�เข้� 
ถึังพักนำ้�

ก.	 ห้ากม่ีแรงด้นันำ �ามีากเกินไป	ปรับวาล์ืวเปิด้-ปิด้นำ �าให้้ลืด้ลืง	จากนั �น	จงึตรวจสุอบ

ประสุทิี่ธิ์ภัาพการที่ำางานของสุขุภัณัฑ์์อ่กคุรั �ง

ข.	 นำาสุิ�งสุกปรกห้รือสุิ�งแปลืกปลือมีออกจากวาล์ืวนำ �าเข้า
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บริษัท โคู่ห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มืหาชน)

ชั้น 16 อาคู่ารจัสมืิน ซิติี้,  2 ซอยสุขุมืวิท 23 ถนนสุขุมืวิท แขวงคู่ลองเติยเหนือ เขติวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ล่กคู่้าสัมืพันธ์ โทร. 0 2700 9299 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) 2700 9299 Fax. +(66) 2204 6224

OPEN

CLOSE

Pull
ดงึ

Push
กด

Adjust the water level.

1) Pull the green adjustment lever on the float.
2) Loose the buckle, then adjust the height of the 

float to appropriate water level.
3) Lock the buckle, then push the green lever 

back again.

วธีิก�รปรับระดบันำ ��
1)	ด้งึปลืด้ก้านยิกลืก่ลือยิสุ่เข่ยิวออก
2)	ปลืด้ตวัลือ็คุลืก่ลือยิ	แล้ืวปรับเลืื�อนระด้บัลืก่ลือยิขึ �น

ห้รือลืง	ตามีระด้บันำ �าท่ี่�ต้องการ
3)	ลือ็คุตวัลืก่ลือยิ	แล้ืวกด้ด้นัก้านยิกลืก่ลือยิสุ่เข่ยิว

กลัืบเข้าตำาแห้นง่เด้ิมี

Waterline
เส้นระดบันํ �า


