
การรับประกันสินคา LIMITED WARRANTY
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 
disclose 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. This warranty applies only to Kohler Faucets 
installed in Thailand. 
    • Ceramic  Valve(leak/drip) 
        - Lifetime Limited Warranty* for residential use  
        - and Five (5) Years for commercial use
    • Finish                                    Five(5) Years 
    • Fitting                                    Five(5) Years
    • Automatic faucet                   One(1) Year
    • Hygiene spray(leak/drip        Five(5) Years for selected models
      from hygiene spray body)      only
    • Shower                                  Five(5) Years 
    • Bathroom accessories          Five(5) Years 
This limited warranty DOES NOT COVER the defect or damage caused 
by accident, natural disasters such as fire, flood, or earthquake, misuse 
or abuse of products. Improper care and cleaning will avoid the warranty. 
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. 

*KOHLER®   Faucet Lifetime Limited Warranty

Kohler (Thailand) warrants its faucets manufactured after January 1, 
1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as 
the original consumer purchaser owns his or her home. If the faucet 
should leak or drip during normal use, Kohler (Thailand) will, free of 
charge; replace the new cartridge necessary to put the faucet in good 
working condition.

Kohler (Thailand) also warrants all other aspects of the faucet or 
accessories (“Faucet”)**to be free of defects in material and workman-
ship during normal residential use for as long as the original consumer 
purchaser owns his or her home. If a defect is found in normal residential 
use, Kohler (Thailand) will, at its election, repair, provide a replacement 
part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product 
caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. 
Improper care and cleaning will also void the warranty.

Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to 
Kohler(Thailand) with all warranty claims. Kohler (Thailand) is not 
responsible for labor charges, installation, or other incidental or 
consequential costs. In no event shall the liability of Kohler (Thailand) 
exceed the purchase price of the Faucet. 

Important: Never use cleaners containing abrasive cleansers, 
ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other 
products not recommended for chrome. This will void the warranty. 

To obtain warranty service, please contact your dealers or contact the 
KOHLER (Thailand) 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:  02204-6222 Fax: 0-2204-6224
Email: callcenterthailand@kohler.com

COPYRIGHT ©2016 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
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ROUGH-IN DIMENSIONS

 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดตั้ง
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YMBOL

มาตรฐานผลิตภัณฑ STANDARD APPLICABLE

Special model meets or exceeds the following at 
date of manufacture: TIS 

BEFORE YOU BEGIN

All information is based on the latest product 
information available at the time of publication. 
Kohler Co. reserves the right to make changes in 
product characteristics, packaging, or availability at 
any time without notice. 

Please leave these instructions for the consumer. 
They contain important information.

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to   
 remove debris.
2. Inspect the supply tubing for damage. Replace  
 as necessary.
3. Observe local plumbing codes.
4. The highest working pressure for handspray is  
 0.5MPa(5 bar). If it exceeds 0.5MPa(5 bar), 
 a pressure reducer is needed. The highest water  
 and environment temperature is 60°C. Please  
 keep handspray, showerhead and the shower  
 arm away from heater, or it may become         
 damaged and cause injury to the user.

72644X    กอกผสมอางอาบนํ้าพรอมฝกบัวสายออน

Deck-Mount Bath & shower Faucet

  กอกผสมอางอาบนํ้าพรอมฝกบัวสายออน

รุนซิมโบล

กอนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการ
จดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต:
1. ปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรก
    ตา่งๆ

4. แรงดนันํ �าสงูสดุสําหรับหวัฝักบวัคือ 0.5 เมกะปาสคาล               
    (5 บาร์) หากมากกวา่0.5 เมกะปาสคาล ต้องใช้ตวัลดแรงดนันํ �า          
    อณุหภมิูนํ �าสงูสดุที� 60°C โปรดเก็บ ฝักบวั, หวัฝักบวั
    และก้านฝักบวัให้หา่งจากเครื�องทําความร้อนซึ�งอาจทําให้
    ผลติภณัฑ์เสียหายหรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

ระยะการติดตั้ง

2. ตรวจสอบทอ่นํ �าหากมีการชํารุดแนะนําให้เปลี�ยนใหม่
3. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล

สขุภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

Dimensions are approximate.
Unit: mm
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INSTALLATION CHECKOUT

CARE AND CLEANING 

For best results, keep the following in mind when 
caring for your product: 
• 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 applying cleaner. Rinse  
 and dry any overspray that lands on nearby   
 surfaces.       
• Do not allow cleaners to soak on surfaces.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never   
 use an abrasive material such as a brush or   
 scouring pad to clean surfaces.
• The ideal cleaning technique is to rinse   
 thoroughly and blot dry any water from the   
 surface after each use. 

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

INSTALLATION

How To Install The Faucet
Thread the connector (2) into the inlet 
hole of the body and tighten. Then install 
the deck-mount connection (8) onto the 
connector (2) and adjust the position as 
shown. Put the fixing screw (3) into the 
hole of the connection and tighten with 
wrench (1). Put the washer (4) into the 
groove of the deck-mount connection, 
and then install the connections into the 
hole of the bath tub. 

Thread the washer (5)(6) ,nut (7) onto 
the shank of the connection from the 
underside of the bath tub. Tighten the 
nut (7).

Put the check valve (15) into the hand-
spray (14) inlet. Put the restrictor (13) 
into the handspray inlet if needed.

NOTE: Keep the O-ring of the check 
valve outward.

Put the washer (10) between hose (11) 
and shower outlet (9). Provide washer 
(12) between the hose and handpray. 
Tighten all the connections.
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Ensure all coupling nuts are tight. 

Ensure that handle is in the off position. 

Turn on main water supply. Check for 
leaks. Repair as required.

Remove the handspray and remove the 
aerator(20) by key(21). Run hot and cold 
water through the faucet for about a 
minute to remove any debris. Check for 
leaks. Remove any debris from the 
aerator assembly. Shut the faucet off, 
and reinstall the aerator assembly and 
handspray.

NOTE: The minimum inlet water 
pressure for the diverter is 
0.05MPa(0.5bar).

13

20
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HANDLE OPERATION

Lift the handle gently. Turn clockwise for hot water, 
counter-clockwise for cold water.

การใชงานกานโยก

ใช้มือบดิก้านโยกอยา่งระมดัระวงั หมนุตามเข็มนาฬิกาสําหรับ 
นํ �าร้อน หมนุทวนเข็มนาฬิกาสําหรับเยน็

การติดตั้ง

การติดตั้งกอกนํ้า

สวมแหวนรอง (10) เข้ากบัสายฝักบวั (11) 
และทางนํ �าเข้าของฝักบวั (9) สวมแหวนรอง (12) 
เข้าระหวา่งสายฝักบวัและฝักบวั 
ขนันอตข้อตอ่ทกุจดุให้แนน่

ทดสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ นอตทกุตวัขนัแนน่

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ก้านโยกอยูใ่นตําแหนง่ปิด

เปิดวาล์วนํ �า เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ
ซอ่มแซมหากเกิดการรั�วซมึ

ถอดฝักบวัออก จากนั �นถอดปากก๊อกนํ �า (20)  
ด้วยกญุแจไขปากก๊อกนํ �า (21) เปิดก๊อกนํ �าร้อน

และนํ �าเยน็ทิ �งไว้สกัครู่ เพื�อขจดัเศษตา่งๆออก 
จากปากก๊อกนํ �า 
ตรวจสอบการรั�วซมึปิดก๊อกนํ �าและประกอบ
ฝักบวัอีกครั �ง

ขอสังเกต: แรงดนันํ �าตํ�าสดุของวาล์วปรับทางนํ �า
อยูที่� 0.05 เมกะปาสคาล (0.5 บาร์)

ขนัข้อตอ่ (2) เข้ากบัรูทอ่นํ �าดีของตวัก๊อกให้แนน่ 
จากนั �นตดิตั �งข้อตอ่ลงอา่ง (8) เข้ากบัข้อตอ่ (2)
และปรับตําแหนง่ตามภาพแสดง สวมสกรู (3) 
เข้ากบัรูของข้อตอ่ลงอา่งและขนัให้แนน่
ด้วยประแจแอล (1) สวมแหวนรอง (4) 
จากด้านใต้ของข้อตอ่ลงอา่ง 
จากนั �นประกอบข้อตอ่ลงอา่งเข้ากบัรูของ
อา่งอาบนํ �า 
สวมแหวนรอง (5)(6), นอต (7) 
เข้ากบัข้อตอ่ลงอา่งจากด้านใต้ของอา่งอาบนํ �า
จากนั �นขนันอต (7) ให้แนน่

สวมวาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั (15) เข้ากบั
หวัฝักบวั (14) สวมตวัลดแรงดนันํ �า (13)
เข้ากบัหวัฝักบวั หากจําเป็น
ขอสังเกต: โอริงของวาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั 
ต้องอยูด้่านนอก
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วิธีการติดตั้งขอแขวนฝกบัว How to Install the Shower 
Bracket
Determine a suitable location on the 
finished wall to install the bracket. Mark
bracket base mounting hole locations 
on the wall according to the dimension. 
Drill two holes on the finished wall, the 
holes should match the anchors(16).
Install the anchors. 

Tighten screws(17) to secure bracket 
base(18, flat side upward). Put the 
bracket(19) onto the bracket base and 
lock by stopper.
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กําหนดตําแหนง่ตดิตั �งขอแขวนบนผนงั 
ทําเครื�องหมายผา่นรูยดึบนฐานรองขอแขวน
บนผนงั ตามรูปแสดงระยะการตดิตั �ง
เจาะรูทั �งสองบนผนงั เจาะรูให้มีขนาดเหมาะกบั
พกุ (16) จากนั �นสวมพกุ 

ขนัสกรู (17) ยดึฐานรองขอแขวน (18, ด้านแบน 
อยูด้่านบน) ให้แนน่กบัผนงั สวมขอแขวน (19) 
เข้ากบัฐานรองขอแขวน และกดลอ็คเข้าด้วยกนั

เพื�อการดแูลรักษาและทําความสะอาดผลติภณัฑ์ของทา่น
อยา่งมีประสทิธิภาพ โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี �
• ทดสอบนํ �ายาทําความสะอาดกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์ในบริเวณ
 ที�ไมเ่ป็นที�สงัเกตก่อนใช้นํ �ายาทําความสะอาด
• หลงัจากที�ใช้นํ �ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาดแล้ว
 ล้างนํ �าออกทนัที จากนั �นเช็ดให้แห้ง
• ห้ามแชนํ่ �ายาทําความสะอาดบนพื �นผิวผลติภณัฑ์
• ใช้ฟองนํ �าหรือผ้านุม่ทําความสะอาดพื �นผิวผลติภณัฑ์ ห้ามใช้
 วสัดหุยาบ เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั
• ข้อแนะนําในการดแูลพื �นผิวผลติภณัฑ์คือ ล้างนํ �าสะอาดให้ทั�ว
 และเช็ดคราบนํ �าบนพื �นผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุครั �ง                 



 
SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล
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YMBOL

**ระบรุหสัวสัดเุคลือบผิว/สีในการสั�งซื �อผลติภณัฑ์
**Color code must be specified when ordering

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

72644X    กอกผสมอางอาบนํ้าพรอมฝกบัวสายออน

Deck-Mount Bath & shower Faucet

865221**
Nut
นอต

860091
Nut
นอต

3010483**
Handle
ก้านโยก

834460
Valve
วาล์ว 

833438
Screw
สกรู

834404
Screw
สกรู

837356
Screw Plug
ปุ่ มปิดสกรู

1181239**
Bonnet
ฝาครอบ

871412
Blue Plug
ปุ่ มปิดสีนํ �าเงิน

837224
Key
กญุแจไขปากก๊อกนํ �า

871625
Gasket
ประเก็น

870992
O-ring
โอริง

870495
O-ring
โอริง

865153
Connector
ข้อตอ่813611**

Connection
ข้อตอ่ลงอา่ง

831727**
Hose Assembly
สายฝักบวั

837058
Aerator
ปากก๊อกนํ �า

3006338
Washer
แหวนรอง
870393
Washer
แหวนรอง

831366
Washer
แหวนรอง

834638
Hex Wrench
ประแจแอล

  กอกผสมอางอาบนํ้าพรอมฝกบัวสายออน

รุนซิมโบล

871413
Red Plug
ปุ่ มปิดสีแดง

1065970**
Handspray
ฝัวบวั

1030624
Restrictor
ตวัลดแรงดนันํ �า

1240266
Check Valve
วาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั

865227**
Aerator Cage
ฝาครอบปากก๊อกนํ �า

1216770**
Shower Bracket
ขอแขวน

3019600**
Diverter Button
ปุ่ มเปลี�ยนทางนํ �า

1219517**
Diverter
วาล์วเปลี�ยนทางนํ �า

836587
Spring
สปริง
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