
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. The dimension from the finished wall to the 
centerline of the valve decided by the trim 
selection.
2. Flush the water supply pipes thoroughly to remove 
debris.
3. Observe all local plumbing and building codes.
4. Shut off the main water supply.
5. Do not remove the plaster guard from the valve body 
until instructed to do so.
6. Check for leaks before covering the pipes, repairs as 
needed.
7. Inlet & outlet threads of valve are G1/2".

880X     เฉพาะวาล์วผสมฝังกาํแพงยืนอาบ
882X     เฉพาะวาล์วผสมฝังกาํแพงลงอ่างและยืนอาบ

880X     เฉพาะวาล์วผสมฝังกาํแพงยืนอาบ
882X     เฉพาะวาล์วผสมฝังกาํแพงลงอ่างและยืนอาบ

ROUGH-IN DIMENSIONS

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

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

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:
1. ระยะการตดิตั �งจากผนังจนถงึกึ�งกลางวาล์วขึ �นอยู่กับขอบผนัง

4. ปิดวาล์วทางนํ �าเข้า
3. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล

5. ห้ามถอดพลาสตกิครอบวาล์วออก จนกวา่จะตดิตั �งเสร็จ

6. ตรวจสอบการรั�วซมึตามข้อตอ่ทอ่นํ �า ทําการซอ่มแซมหากจําเป็น

ระยะการตดิตั �ง

2. ปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ

7. เกลียวท่อนํ �าดขีนาด G1/2"

1089477**
Diverter
วาล์วเปลี�ยนทางนํ �า
(สําหรับรุ่น 882X เทา่นั �น)
(Only for 882X)

3006991
Valve
วาล์ว

3006930
Nut
นอต

3007020
Spacer
พกุ

3007096**
Diverter Button
ปุ่ มเปลี�ยนทางนํ �า
(สําหรับรุ่น 882X เทา่นั �น)
(Only for 882X)

1086985
Plug
(Only for 880X)
ปลั�ก
(สําหรับรุ่น 880X)

880X 882X
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เส้นกึ�งกลางเส้นกึ�งกลาง

ระยะขึ �นอยูก่บัฝาครอบวาล์วระยะขึ �นอยูก่บัฝาครอบวาล์ว

พื �น พื �น

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

**ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภณัฑ์

หมายเหตุ: ระบ ุSP เพิ่มในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสั่งซื้อผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

**Color code must be specified when ordering.
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx**) in front of the part number when ordering. 

อุปกรณประกอบและอะไหล

SERVICE PARTS
ขอแนะนำการติดตั้ง

INSTALLATION INSTRUCTIONSเฉพาะวาลวผสมฝงกำแพง

Recessed Valve System
เฉพาะวาลวผสมฝงกำแพง

Recessed Valve System
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Determine where the valve body(1) will 
be located on the wall. Be sure the 
arrow mark on the valve body is facing 
upward, the mark “hot water connection” 
is on the left.
As Fig.1 shown. The min. and max. 
dimensions between the centerline of 
the valve and the outside of the finished 
wall are decided by trim selection. The 
size of finished wall hole extends from 
the size of body should be less than 5mm.
NOTE: Ensure the centerline of valve is 
perpendicular to the wall, the up plane of 
guard is level.
Connect G1/2″ hot and cold supplies, 
showerhead and bath pipings to valve 
body as Fig.2 shown. Connect hot 
supply to the end on the left. 
For 880X 
For showerhead faucet, install the plug(3) 
into the handspray or bath spout outlet(4); 
For handspray or bath faucet, install 
the plug(3) into the showerhead outlet(5). 
Make sure the connection could not be  
leakage.
Supply enough tape or sealant into all 
connections. 
Install temporary nipples for showerhead 
and bath spout. During installation, keep 
valve guard on valve body.
If the pipings are not strong enough to 
support the valve, cut off the spacers(2) 
as needed and secure the valve body on 
the wall or frame.   

INSTALLATION

OPERATION INSTRUCTION
For 882X, Lift diverter, turn clockwise until it stops for 
shower, turn counter-clockwise until it stops for bath 
spout.

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. 

การดแูลรักษาและทาํความสะอาด

เพื�อการดแูลรักษาและทําความสะอาดผลติภณัฑ์ของทา่น
อยา่งมีประสทิธิภาพ โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี �
 ทดสอบนํ �ายาทําความสะอาดกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์ในบริเวณ

ที�ไมเ่ป็นที�สงัเกตก่อนใช้นํ �ายาทําความสะอาด
 หลงัจากที�ใช้นํ �ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาดและ
 ล้างนํ �าออกทนัที จากนั �นเช็ดให้แห้ง
 ห้ามแชนํ่ �ายาทําความสะอาดบนพื �นผิวผลติภณัฑ์
 ใช้ฟองนํ �าหรือผ้านุม่ทําความสะอาดพื �นผิวผลติภณัฑ์ ห้ามใช้

วสัดหุยาบ เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั
 ข้อแนะนําในการดแูลพื �นผิวผลติภณัฑ์คือ ล้างนํ �าสะอาดให้ทั�ว

และเช็ดคราบนํ �าบนพื �นผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุครั �ง

การตดิตั �ง

จดัตําแหนง่สําหรับตดิตั �งวาล์ว(1) บนผนงั
ตามระยะการตดิตั �ง ให้แนใ่จวา่ เครื�องหมาย
ลกูศรบนตวัวาล์วหนัขึ �นด้านบนเครื�องหมาย
 “hot water connection” ต้องอยูด้่านซ้าย

สําหรับรุ่น 882X ยกวาล์วเปลี�ยนทางนํ �าหมนุตามเข็มนาฬิกา
จนกระทั�งหยดุอยูก่บัที�สําหรับฝักบวั หมนุทวนเข็มนาฬิกา
จนกระทั�งหยดุอยูก่บัที�สําหรับหวัก๊อกลงอา่ง

ตามภาพแสดงที� 1ระยะการตดิตั �งตํ�าสดุและ
มากสดุ ระหวา่งจดุกึ�งกลางของวาล์วและ
พื �นผิวของผนงัขึ �นอยูก่บัฝาครอบวาล์ว ขนาด
ของรูเจาะบนผนงัในสว่นที�ตวัวาล์วยื�นออกมา
ควรน้อยกวา่ 5 มม. 

การใช้งาน

ข้อสังเกต ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เส้นกึ�งกลาง
ของวาล์วอยูใ่นแนวเดียวกบัผนงัและได้ระนาบ
เดียวกนักบัผนงั
ประกอบเกลียวข้อตอ่ทอ่นํ �าดี G1/2 นิ �ว ของ
นํ �าร้อนและนํ �าเยน็เข้ากบัวาล์วตามภาพแสดงที� 2
ประกอบทอ่นํ �าร้อนเข้ากบัข้อตอ่ที�อยูด้่านซ้าย
สาํหรับรุ่น 880X
สาํหรับฝักบวัก้านแขง็ ให้ตดิตั �งปลั�ก(3) 
เข้ากบัทางนํ �าออกของฝักบวัสายออ่นหรือ
หวัก๊อกลงอา่ง(4) 
สาํหรับฝักบวัสายอ่อนหรือหวัก๊อกลงอ่าง 
ให้ตดิตั �งปลั�ก(3) เข้ากบัทางนํ �าออกฝักบวั
ก้านแข็ง(5) ให้แนใ่จวา่ ขนัข้อตอ่ทกุชิ �นแนน่ 
ไมเ่กิดการรั�วซมึ
ใช้เทปพนัเกลียวตามข้อตอ่ตา่งๆ
ประกอบเกลียวทอ่นํ �าดีไว้ชั�วคราวสําหรับฝักบวั
ก้านแข็ง ในระหวา่งการตดิตั �งให้สวมฝาครอบ
เข้ากบัวาล์วไว้ตลอดเวลา
ถ้าหากเกลียวทอ่นํ �าดีไมแ่ข็งแรงพอที�จะรองรับวาล์ว 
ให้ตดัพกุ(2) ตามความเหมาะสมและยดึวาล์ว
เข้ากบัผนงัหรือโครงฝังผนงั
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Fig.2
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