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Important Information

Remove the Old Fill Valve

FILL VALVE KIT

1223316

	Shut off the supply shut-off valve. Drain the water from the tank.
	Open the tank cover press hold the flush control and unsheathe (push button 

model only).
	Disconnect the existing supply from the valve shank. Use care not to bend or 

kink the supply tube/hose.
	Remove the refill hose from the flush valve. 
	Remove the nut from the fill valve shank. Lift the entire fill valve out of the 

tank, and set aside.
	Clean away dirt and debris from the tank surfaces around the fill valve hole.

SERVICE KIT INSTRUCTIONS

	Use this service kit to replace the fill valve assembly of your Kohler toilet.
	Adjust the fill valve level according to the table list to obtain optimum 
 performance.

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle vitreous 
china products very carefully. Vitreous china can break and chip if you 
overtighten nuts.

*Refill Plug

Supply Hose

Shank Washer

Nut

Refill Hose

Flush Valve 

Fill Valve

Press hold
and pull.
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Model Model Name A B Refill Plug 
(Color)

Refill 
Hose 

Length 
(cm)

K-3854X Tresham one-piece toilet 3/4.8L 25 1 Green 20

K-3869X Aerodyne one-piece toilet 3/4.8L 10 1 Green 25

K-3983X Reach one-piece toilet 3/4.8L 14 2 - 17

K-6191X Reach two-piece toilet 3/4.8L 13 1 - 17

Adjust the Height of the Fill Valve 

Position A

Position B

1
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10
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Install the Replacement Fill Valve

	Install the shank washer to the fill valve shank, if it is not already present.
	Insert the new fill valve through the hole in the tank bottom.
	Insert the *Refill plug (if any) to the refill hose. Push and snap into slots.
	Connect the refill hose to the flush valve.
	Hold the valve in place from above, and hand tighten the nut to secure. Do not 

overtighten.
	Reconnect the flexible supply hose. Do not overtighten the supply connections.
	Turn on the supply shut-off valve and check all connections for leaks.
	Close the tank cover press hold flush control and push (push button model 

only).
	Flush the toilet several times and check for leaks, retightening as needed.  

Continue to check for leaks for several days.

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.

Shank

Supply Shut-Off Valve

Nut
Flexible
Supply
Hose

Press hold
and pull.

Refill
Hose 

Push and snap

*Refill Plug 
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ข้อส�ำคัญ

ถอดชุดวำล์วน�ำ้เข้ำ

ข้อแนะน�ำกำรติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์

	ใช้ข้อแนะน�ำกำรตดิตัง้นีใ้นกำรเปลี่ยนชดุวำล์วน�ำ้เข้ำกบัสขุภณัฑ์โคห์เลอร์ของทำ่น
	ปรับระดบัควำมสงูของวำล์วน�ำ้เข้ำจำกคำ่ท่ีก�ำหนดไว้ในตำรำง เพ่ือประสทิธิภำพของสขุภณัฑ์ 

ข้อควรระวัง	 ควำมเส่ียงที่อำจท�ำให้ได้รับบำดเจบ็หรือผลิตภณัฑ์เสียหำย		
ถอดประกอบสขุภณัฑ์อยำ่งระมดัระวงั สขุภณัฑ์อำจแตกหรือบิน่ได้หำกขนันอตแนน่ 
เกินไป

ชุดวำล์วน�้ำเข้ำ

1223316

	ปิดวำล์วเปิด-ปิดน�ำ้ เทน�ำ้ออกจำกถงัพกัน�ำ้
	เปิดฝำถงัพกัน�ำ้ กดคลำยลอ็คท่ีชดุควบคมุปุ่ มกดและดงึออกจำกฝำถงัพกัน�ำ้ (เฉพำะรุ่นปุ่ มกด)
	ถอดสำยน�ำ้ดีออกจำกวำล์วน�ำ้เข้ำ ระวังอย่ำให้สำยน�ำ้ดบีดิหรือขัดกัน
	ถอดสำยรีฟิลออกจำกชดุวำล์วน�ำ้ออก
	คลำยนอตออกจำกวำล์วน�ำ้เข้ำ และถอดวำล์วน�ำ้เข้ำออกจำกถงัพกัน�ำ้
	ท�ำควำมสะอำดสิง่สกปรกและเศษตำ่ง ๆ ออกจำกบริเวณรอบรูวำล์วน�ำ้เข้ำและถงัพกัน�ำ้

วาล์วนํ �าเข้า

สายรีฟิล

วาล์วนํ �าออก

นอตสายนํ �าดี

แหวนยาง

*ปลั�กรีฟิล

กดคา้ง
และดึง
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ปรับระดบัควำมสูงของวำล์วน�ำ้เข้ำ 

รุ่น ช่ือสินค้ำ A B ปล๊ักรีฟิล
(สี)

ควำมยำว
สำยรีฟิล
(ซม.)

K-3854X สขุภณัฑ์ชิน้เดียว รุ่นเทรสแชม 3/4.8 ลติร 25 1 เขียว 20

K-3869X สขุภณัฑ์ชิน้เดียว รุ่นแอโรไดน์ 3/4.8 ลติร 10 1 เขียว 25

K-3983X สขุภณัฑ์ชิน้เดียว รุ่นรีช 3/4.8 ลติร 14 2 - 17

K-6191X สขุภณัฑ์สองชิน้ รุ่นรีช 3/4.8 ลติร 13 1 - 17

ต�ำแหน่ง	A

ต�ำแหน่ง	B

1

81
2

9

10
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ตดิตัง้วำล์วน�ำ้เข้ำแทนต�ำแหน่งเดมิ

	สวมแหวนยำงเข้ำกบัก้ำนวำล์วน�ำ้เข้ำ หำกแหวนยำงยงัไมไ่ด้สวมอยูก่บัวำล์วน�ำ้เข้ำ
	ตดิตัง้วำล์วน�ำ้เข้ำตวัใหมเ่ข้ำกบัรูวำล์วน�ำ้เข้ำของถงัพกัน�ำ้
	สวม *ปล๊ักรีฟิล (ถ้ำมี) เข้ำกบัสำยรีฟิล จำกนัน้กดและดนัเข้ำในรูรีฟิล
	สวมสำยรีฟิลเข้ำกบัชดุวำล์วน�ำ้ออก
	จดัต�ำแหนง่วำล์วน�ำ้เข้ำจำกด้ำนบน และขนันอตให้แนน่ อย่ำขันนอตแน่นเกนิไป
	ตดิตัง้สำยน�ำ้ดีเข้ำต�ำแหนง่เดมิ อยำ่ขนัข้อตอ่สำยน�ำ้ดีแนน่เกินไป
	เปิดวำล์วเปิด-ปิดน�ำ้ และตรวจสอบกำรร่ัวซมึ
	คอ่ย ๆ  ปิดฝำถงัพกัน�ำ้ กดคลำยลอ็คท่ีชดุควบคมุปุ่ มกดพร้อมกบัดนัเข้ำกบัฝำถงัพกัน�ำ้ (เฉพำะ

รุ่นปุ่ มกด)
	กดชกัโครกหลำย ๆ  ครัง้ เพ่ือตรวจสอบกำรร่ัวซมึ ขนัให้แนน่ขึน้หำกจ�ำเป็น ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ

อยำ่งสม�่ำเสมอ

ข้อควรระวัง	 ควำมเส่ียงที่อำจท�ำให้ทรัพย์สินหรือผลิตภณัฑ์เสียหำย		
เปิดน�ำ้เพ่ือท�ำควำมสะอำดและขจดัเศษตำ่ง ๆ ออกจำกทอ่น�ำ้ดี ก่อนประกอบเข้ำกบั
วำล์วน�ำ้เข้ำ

นอต

ก้านวาล์วนํ �าเข้า

สายนํ �าดี

วาล์วเปิด-ปิดนํ �า

Call Center Tel. +(66) 2204 6222 
E-mail: callcenterthailand@kohler.com

สายรีฟิล

สวมปลั�กรีฟิล

*ปลั�กรีฟิล

กดคา้ง
และดึง


