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Thank you for choosing Kohler Company
Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare
combination of proven performance and graceful sophistication that will
satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our
products here at Kohler and we know you will be too.
Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If
you encounter any installation or performance problems, please don’t hesitate
to contact us. Our phone numbers and website are listed on back cover.
All information in this manual is based upon the latest product information
available at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve
the quality of our products. We reserve the right to make changes in product
characteristics, packaging or availability at any time without notice.
Thank you for choosing Kohler Company.

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ สุขภัณฑ์ของโคห์เลอร์ทุกชิ้นนำ�เสนอ
ประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้ควบคู่กับความประณีตงดงามที่จะสร้างความพึงพอใจไปตลอดอายุ
การใช้งาน ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและรูปลักษณ์ของสุขภัณฑ์โคห์เลอร์เช่นเดียวกับที่
พวกเราชาวโคห์เลอร์ภูมิใจในการสร้างสรรค์สุขภัณฑ์ที่ดีตลอดมา
โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อศึกษาคู่มือก่อนการติดตั้ง หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง
หรือสุขภัณฑ์ กรุณาติดต่อเราทันที เบอร์โทรศัพท์และเว็ปไซต์ของเราได้แจ้งอยู่บนปกหลัง
ข้อมูลในคูม่ อื เล่มนีม้ าจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริษทั ฯ ได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งอย่างสมํา่ เสมอ ดังนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์
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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.

ข้อสำ�คัญ
ข้อสำ�คัญถึงผู้ติดตั้ง! คู่มือนี้มีข้อมูลสำ�คัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของสุขภัณฑ์
คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการติดตั้ง, การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์
โปรดเก็บคู่มือนี้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต
ข้อสังเกต อุปกรณ์สำ�หรับการติดตั้งบางชิ้นอาจไม่รวมอยู่ในชุดสุขภัณฑ์
ข้อสังเกต รูปภาพของสุขภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสุขภัณฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสุขภัณฑ์ที่ท่านกำ�ลังติดตั้ง
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. 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.
¨
¨

¨
¨

¨

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.
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 (A112.19.2M) and TIS.

Kohler Co.
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ก่อนเริ่มการติดตั้ง
ข้อควรระวัง ความเสี่ยงจากก๊าซซึ่งอาจทำ�ให้เกิดอันตราย หากยังไม่ติดตั้ง
สุขภัณฑ์ชุดใหม่ทันที ควรใช้ผ้าอุดหน้าแปลนของท่อนํ้าทิ้งไว้ก่อน เพื่อป้องกันก๊าซ
ที่เป็นอันตราย

¨
¨

¨
¨

¨

ข้อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจทำ�ให้ได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
ควรเคลื่อนย้ายสุขภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง สุขภัณฑ์อาจแตกหรือบิ่นได้ หาก
เคลื่อนย้้ายสุขภัณฑ์อย่างไม่ระมัดระวัง
ข้อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือ
ผลิตภัณฑ์ชำ�รุด เปิดนํ้าเพื่อทำ�ความสะอาดและขจัดเศษต่างๆ ออกจากท่อนํ้าดี
ก่อนประกอบกับวาล์วนํ้าเข้า
ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร
ก่อนทำ�การติดตัง้ ตรวจสอบสุขภัณฑ์ใหม่วา่ ชำ�รุดหรือไม่ นำ�สุขภัณฑ์กลับลงกล่อง จนกระทัง่
ท่านพร้อมที่จะดำ�เนินการติดตั้ง
หากไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำ�การติดตั้ง อาจทำ�ให้การติดตั้งไม่สมบูรณ์
หากสุขภัณฑ์ชุดเก่ายังไม่ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดนํ้าใต้ถังพักนํ้า ให้ทำ�การติดตั้งก่อนการติดตั้ง
สุขภัณฑ์ชุดใหม่
ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ A112.19.2M

Tools/เครื่องมือ

1/2"
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Installation/ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

1 Install or relocate the supply and outlet as necessary
to comform to the roughing-in dimensions.

ติดตั้งหรือเปลี่ยนตำแหนงของทางนํ้าดีและทางนํ้าออก
เพื่อใหเหมาะกับระยะการติดตั้งของสุขภัณฑ
3/8"
D. Mounting Holes

730
350

203

ศก. ของรูยึด

293

1/2" NPT
Supply

390

เกลียว
ทอน้ำดี

705

180

165
83
174
305

CL of Outlet

618
174

175
255

กึ่งกลางทอน้ำทิ้ง

Important: Toilet must have
12" (305 mm) rough-in to install properly.

ขอสำคัญ: สุขภัณฑมีระยะการติดตั้ง 12" (305 มม.)

2

3 Tape in place and drill holes.

Position the template.

กำหนดตำแหนงกระดาษแมแบบ

ติดเทปใหอยูในตำแหนงและเจาะรู

Template

กระดาษแมแบบ

Kohler Co.
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Installation/ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

4

5

For thick floors, greater than 38 mm
thick, insert the anchors.
For thin floors, less than 38 mm
thick, do not insert the anchors.

Position brackets as shown on the
template and install.

วางตัวยึดขาฐานตามตำแหนงที่แสดง
อยูบนกระดาษแมแบบ จากนั้นจึงติดตั้ง

สำหรับพื้นที่มีความหนามากกวา 38 มม.
สวมพุก
สำหรับพื้นที่มีความหนานอยกวา 38 มม.
ไมตองสวมพุก
1/2" NPT Supply

เกลียวทางนํ้าดี
255

89
89

180
Anchor

พุก

6

Thread the supply hose onto the fill valve shank. Take hose guide apart and slide
onto the supply hose, with the flared end last. Slide the two inserts into the
flared end of the hose guide. Insert into toilet wall.

ประกอบสายนํ้าดีเขากับกานวาลวนํ้าเขา สวมปลอกสายนํ้าดีเขากับสายนํ้าดี ประกอบตัวล็อค
ปลอกสายนํ้าดีเขากับปลอกสายนํ้าดี และประกอบเขากับโถสุขภัณฑ

Hose Guide

ปลอกสายนํ้าดี

1089093-X2-B
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Installation/ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

7

8

Thread the supply hose onto the
fill valve shank.

ประกอบสายนํ้าดีเขากับกานวาลวนํ้าเขา

Place the connector onto the bowl,
position between outlet and waste pipe.
Ensure outlet is properly engaged to
connector.

สวมขอตอนํ้าทิ้งเขากับโถสุขภัณฑ
จัดตำแหนงระหวางทางนํ้าออกและทอนํ้าเสีย
ใหแนใจวา ทอนํ้าเสียครอบขอตอนํ้าทิ้ง

Align connector and
carefully lower over brackets.

จัดขอตอนํ้าทิ้งใหอยูในตำแหนง
และคอยๆ วางสุขภัณฑลงครอบ
อุปกรณยึดขาฐาน

Connector

ขอตอทางนํ้าเสีย

9

Carefully thread the screws into the
brackets, until toilet is secure.
Alternately tighten left and right sides
to prevent pulling the toilet off center.
Install cap to cover screw.
Do not overtighten.

10

Apply silicone around base.

ยาซิลิโคนบริเวณฐานสุขภัณฑ

ขันสกรูเขากับอุปกรณยึดขาฐานใหแนน
จัดตำแหนงกึ่งกลางโถสุขภัณฑ
และปดฝาครอบ
อยาขันแนนเกินไป

Silicone

Cap/ฝาครอบ

Kohler Co.

ซิลิโคน

Bushing/ปลอก
Screw/สกรู
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Installation/ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

11 Connect supply and turn on the water.
ประกอบสายนํ้าดีและวาลวนํ้า

12

Remove the tape and
protective pad.

แกะเทปและวัสดุ
กันกระแทกออก

Tank Cover

ฝาถังพักนํ้า

1/2" Supply

สายนํ้าดี 1/2"

13

Press down on the
large button.

กดปุมใหญลง

1089093-X2-B

14

Pull out and remove
the small button.

ดันปุมเล็กออกมา

15

Pull out and remove
the large button.

ดันปุมใหญออกมา

8	 Kohler Co.

Installation/ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

16

17 Press the small button onto the

Press the large button onto the
black rod.

green rod.

สวมปุมกดเล็กเขากับกานกดสีเขียว

สวมปุมกดใหญเขากับกานกดสีดำ

Small Button

Large Button

ปุมกดเล็ก

ปุมกดใหญ

Green Rod

กานกดสีเขียว

Black Rod

กานกดสีดำ

18

19 Press down on the push buttons until

Insert the rods into the holes in the
push button housing.

they click into place.

สวมกานกดเขาไปยังรูของปุมกด

20

Flush several times
and check for leaks.

กดปุมชำระลาง
เพื่อตรวจสอบ
การรั่วซึม

Kohler Co.

ประกอบปุมกดใหเขาตำแหนง

21

Waterline

Turn here to adjust the
water level.

เสนระดับนํ้า

หมุนที่นี่ เพื่อปรับระดับนํ้า

9
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Installation/ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

22

Install the tank lid and the seat.
Periodically check for leaks for several days.

ติดตั้งฝาถังพักนํ้าและที่รองนั่งและฝารองนั่ง
หมั่นตรวจสอบการรั่วซึม

Replace the Seal

วิธีเปลี่ยนซีลยาง
1 Shut off the water supply.

2

3

4

ปดวาลวนํ้า

Note the position of the colored buttons
for reinstallation.

จดตำแหนงสีปุมกดเพื่อการติดตั้งใหมอีกครั้ง
Buttons/ปุมกด

1089093-X2-B

Remove the tank cover.

เปดฝาถังพักนํ้า

Squeeze the
tabs and pull
straight up on the
canister.

บิดเล็กนอยและดึง
กระบอกวาลวออก
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Installation/ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

5

6

Remove and
replace the seal.

ถอดและ
เปลี่ยนซีลยาง

7

Reinstall the canister so
it snaps into place.

ติดตั้งกระบอกวาลวใหม
อีกครั้ง ใหเขาตำแหนงเดิม

Rotate the canister so that the colored
buttons are in their original positions.

หมุนกระบอกวาลวใหตำแหนงถูกตองตามสี

8

Reinstall the tank cover.

ติดตั้งฝาถังพักนํ้า

Buttons/ปุมกด

10

9 Turn on the water supply.
เปดวาลวนํ้า

Kohler Co.

Flush several times and
check for leaks.

กดปุมชำระลาง
และตรวจสอบการรั่วซึม
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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.
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.

1089093-X2-B
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การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาด
คำ�เตือน ความเสีย่ งซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทีพ
่ กั อาศัยและสุขภัณฑ์
ห้ามใช้นํ้ายาทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ภายในถังพักนํ้า เนื่องจากนํ้ายาทำ�ความสะอาด
สุขภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคลอไรด์ (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) อาจทำ�ให้อุปกรณ์ภายใน
ถังพักนํ้าเกิดการรั่วซึมและชำ�รุดได้
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทำ�ความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน
โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ดังนี้
• อ่านฉลากผลิตภัณฑ์นํ้ายาทำ�ความสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่า นํ้ายาทำ�ความสะอาดใช้ได้กับ
สุขภัณฑ์ของท่าน
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยทดสอบบน
ผิวสุขภัณฑ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ก่อน
• ล้างนํ้าออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด และเช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้แห้งสะอาด
เพื่อไม่ให้ละอองนํ้าอยู่บนผิวสุขภัณฑ์
• ห้ามแช่นํ้ายาทำ�ความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์
• ใช้ฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ หรือผ้านุ่มทำ�ความสะอาด ห้ามใช้วัสดุขัดผิว เช่น แปรงขัด หรือ
แผ่นขัด ในการทำ�ความสะอาด
• ระวังอย่าทิ้งวัสดุที่ทำ�ให้เกิดคราบไว้บนผิวสุขภัณฑ์เป็นเวลานาน
• เทคนิคการทำ�ความสะอาดที่ดีคือ ล้างนํ้าทำ�ความสะอาดและเช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้แห้ง
หลังจากการใช้งาน

Kohler Co.
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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
waterpressure 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.
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ข้อแนะนำ�การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ปัญหาที่พบ

วิธีการแก้ไข

1 ระบบชักโครก
ทำ�งานไม่
สมบูรณ์

ก. ปรับระดับนํ้าในถังพักนํ้าให้เท่าเส้นระดับนํ้า
ข. เปิดวาล์วนํ้าให้มากที่สุด
ค. ตรวจดูสิ่งกีดขวางในคอห่าน รูเจ็ท และรูใต้ขอบโถสุขภัณฑ์
ง. ตรวจดูสิ่งกีดขวางที่ท่อรับนํ้าเสียและท่อดักกลิ่น

2 ระบบชักโครก
ไม่ทำ�งาน

ก. ประกอบข้อโซ่ของลิ้นเปิด-ปิดวาล์วเข้ากับก้านกดชำ�ระหรือ
ชุดวาล์วนํ้าออกอีกครั้ง
ข. ปรับตำ�แหน่งข้อโซ่ของลิ้นเปิด-ปิดวาล์วนํ้าออกหากข้อโซ่หย่อน

3 วาล์วนํ้าเข้า
ไม่ทำ�งาน
ทำ�ให้นํ้าไหล
เข้าถังพักนํ้า
ตลอดเวลา

ก. ปรับข้อโซ่ของลิ้นเปิด-ปิดวาล์ว เพื่อให้ลิ้นเปิด-ปิดวาล์วอยู่ใน
ตำ�แหน่งปิดที่เหมาะสม
ข. หากลิ้นเปิด-ปิดวาล์วนํ้าออกสกปรก ให้ทำ�ความสะอาดบริเวณนี้
หรือควรเปลี่ยนหากเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำ�ให้ลิ้นเปิด-ปิดวาล์ว
นํ้าออกไม่อยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสม
ค. ทำ�ความสะอาดบริเวณลิ้นเปิด-ปิดวาล์วนํ้าออก
ง. ปรับระดับนํา้ ในถังพักนํา้ ให้ลดลง หากพบว่า นํา้ อยูส่ งู เกินเส้นระดับนํา้
จ. เปลี่ยนวาล์วนํ้าเข้าหากลูกลอยไม่ทำ�งาน

4. ระยะเวลา
นํ้าเข้าถังพักนํ้า
นานเกินไป

ก. เปิดวาล์วนํ้าให้มากที่สุด
ข. ตรวจสอบสายนํ้าดี ปรับสายนํ้าดีหากสายนํ้าดีขดหรือบิดตัว
ค. ทำ�ความสะอาดวาล์วนํ้าเข้า, ฝาครอบวาล์ว หรือทางนํ้าดี จากนั้น
กดชักโครกเพื่อทำ�ความสะอาดทางนํ้า

5. เกิดเสียงดัง
ขณะนํ้าเข้า
ถังพักนํ้า

ก. หากมีแรงดันนํ้ามากเกินไป ปรับวาล์วเปิด-ปิดนํ้าให้ลดลง จากนั้น
จึงตรวจสอบประสิทธิภาพการทำ�งานของสุขภัณฑ์อีกครั้ง
ข. นำ�สิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากวาล์วนํ้าเข้า
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