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• Please read these instructions carefully to familiarize 
yourself with the required tools, materials, and installation 
sequences. Follow the sections that pertain to your particu-
lar installation. This will help you avoid costly mistakes. In 
addition to proper installation, read all operating and safety 
instructions. 

• All information in these instructions is based upon 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.

• These instructions contain important care, cleaning, and 
warranty information-please leave instructions for the 
consumer.

NOTES

• Observe all local plumbing and building codes. 
• Shut off the water supply.
• Seat post holes are on 140mm (5-1/2”) centers.
• 51mm (2”) passageway.
• Water depth from the rim is 157mm.
• Ensure that the new drain has the correct roughing-in 

dimension.
• Be very careful while working with vitreous china products. 

Vitreous china can break or chip if the bolts and nuts are 
overtightened, or if carelessly handled.

•	 Carefully	inspect	the	new	fixture	for	any	sign	of	Damage.

BEFORE YOU BEGIN /              / ก่่อนเร่ิ่�มก่าริ่ติด่ติ้�ง

VEIL TWO-PIECE TOILET   
INSTALLATION INSTRUCTION

สุุขภัณ้ฑ์ส์ุองชิ้่�น รุ่ิ่น เวล
ข้อแนะนำาก่าริ่ติด่ติ้�ง

• โปรดอ่า่นคำำาแนะนำาเหล่า่น้ �อ่ย่า่งล่ะเอ้่ย่ดเพ่ื่�อ่ทำำาคำวามคำ้�นเคำย่กับัเคำร่�อ่งม่อ่ 

วสัด ้แล่ะล่ำาดบักัารติดิติั�งท้ำ�จำ ำาเป็น ทำำาติามหวัข้�อ่ท้ำ�เก้ั�ย่วข้�อ่งกับักัารติดิติั�ง 

วิธ้ีน้ �จำะช่ว่ย่คำณ้หล่้กัเล่้�ย่งข้�อ่ผิิดพื่ล่าดท้ำ�ม้คำา่ใช่�จำา่ย่สงู นอ่กัจำากักัารติดิติั�งท้ำ�

เหมาะสมแล่�ว โปรดอ่า่นคำำาแนะนำากัารใช่�งานแล่ะคำวามปล่อ่ดภัยั่ทำั�งหมด

• ข้�อ่มลู่ในคำูม่่อ่เล่ม่น้ �มาจำากัข้�อ่มลู่ผิล่ติิภัณัฑ์ล์่า่สด้ท้ำ�ม้อ่ยู่ใ่นช่ว่งเวล่ากัารจำดั

พิื่มพื่ ์ บรษัิัทำฯ ข้อ่สงวนสทิำธิี�ในกัารเปล่้�ย่นแปล่งข้�อ่มลู่ผิล่ติิภัณัฑ์แ์ล่ะบรรจำ้

ภัณัฑ์ท้์ำ�ม้อ่ยู่โ่ดย่มิติ�อ่งแจำ�งให�ทำราบล่ว่งหน�า

• คำำาแนะนำาเหล่า่น้ �ประกัอ่บด�วย่ข้�อ่มลู่กัารดแูล่รกััษัา กัารทำำาคำวามสะอ่าด

แล่ะกัารรบัประกันั โปรดมอ่บเอ่กัสารให�กับัเจำ�าข้อ่งสข้้ภัณัฑ์์

ข้อสุ้งเก่ติ

• ติรวจำสอ่บระบบสข้้าภิับาล่

• ปิดวาล่ว์นำ�าเข้�า

• ระย่ะกั่�งกัล่างถึง่กั่�งกัล่างรูย่ด่ฝารอ่งนั�งอ่ยู่ท้่ำ� 140 มม. (5-1/2”)

• ข้นาดทำอ่่นำ�าทิำ �ง 51 มม. (2”)

• คำวามล่ก่ัจำากัข้อ่บโถึสข้้ภัณัฑ์ถ์ึง่ผิิวหน�านำ�า 157 มม.

• ให�แนใ่จำวา่ ทำอ่่ระบาย่นำ�าทิำ �งม้ระย่ะข้นาดติรงติามระย่ะกัารติดิติั�งท้ำ�ถึกูัติ�อ่ง

• ใช่�คำวามระมดัระวงัให�มากั ในข้ณะท้ำ�ทำ ำางานกับัเคำร่�อ่งสข้้ภัณัฑ์ ์เคำร่�อ่ง
สข้้ภัณัฑ์อ์่าจำหกััหรอ่่บิ�นได� หากัข้นันอ่ติแนน่จำนเกิันไป หรอ่่จำบัอ่ย่า่งไม่
ระมดัระวงั

• ติรวจำสอ่บอ่ป้กัรณก์ัารติดิติั�งอ่ย่า่งระมดัระวงั เพ่ื่�อ่ป�อ่งกันัคำวามเส้ย่หาย่
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เคร่ิ่�องมอ่และว้สุดุที่่�ใช้ิ้สุำาหร้ิ่บก่าริ่ติด่ติ้�ง
(ไม่ไดจ้ัด้มาให)้

• ประแจำเล่่�อ่น 254 มม. (10") 

• ประแจำทำอ่่ 305 มม. (12")

• เล่่�อ่ย่ติดัเหล่ก็ั

• ติล่บัเมติร

• ประแจำติดัทำอ่่

• ระดบันำ�า

• เล่่�อ่ย่

• เกัล่ย้่ง

• ไข้คำวง

• ปะเก็ันห�อ่งนำ�า (ข้้ �ผิ่ �งกันักัล่ิ�น)

• คำูม่่อ่ติดิติั�งปะเก็ันห�อ่งนำ�า

• วาล่ว์สามทำาง (2), เส�นผิา่ศูนูย่ก์ัล่าง 8 มม. (5/16") 

• วาล่ว์ เปิด-ปิดนำ�า

ข้อสุ้งเก่ติ: ถึ�าสข้้ภัณัฑ์ช์่ด้เดิมไมม้่วาล่ว์ เปิด-ปิดนำ�า ใติ�ถึงัพื่กัันำ�า ให�ติกิัติั�งก่ัอ่นกัารติดิติั�งสข้้ภัณัฑ์ช์่ด้ใหม่

* แนะนำาให�ใช่�ทำอ่่อ่อ่่น เพ่ื่�อ่ติอ่่ทำอ่่จำา่ย่กับัวาล่ว์นำ�าเข้�าเดมิ หากัคำณ้ใช่�ข้�อ่ติอ่่แบบแข้ง็ ระวงัอ่ย่า่อ่อ่กัแรงข้นัด�านข้�างท้ำ�ด�านล่า่งข้อ่งวาล่ว์นำ�าเข้�าเดมิ

•	 Fixture	dimensions	and	nominal	and	conform	to	tolerances	
established by ASME Standards (A112.19.2-2018)  

• This product complies with Q/KCI-006-2018 and GB 25502-
2017.	Water	Efficiency	Grade	2.

WARNING: Risk of external leakage.	The	fill	valve	
nut	has	been	factory-tightened	to	design	specifications.	
If re-tightening is required, wrench tighten 1/4 turn past 
finger	tight.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED
(Not supplied)

• 254mm (10”) adjustable wrench.
• 305mm (12”) pipe wrench.
•	 Metal	file	(file	cut).
• Tape measure.
• Tubing cutter.
• Level.
• Hacksaw.
• Putty knife.
• Screwdriver.
•	 Toilet	gasket	(wax	seal)
• Toilet installation flange.
• Toilet T-bolt (2), 8mm (5/16”) diameter.
• Toilet supply shut-off valve.

NOTICE:	If	the	existing	toilet	does	not	have	a	shut-off	valve	
below the tank, install one before installing the new toilet.

*	Flexible	hose	are	recommended	to	connect	the	supply	line	
to	the	fill	valve.	If	you	use	a	rigid	connection,	take	care	not	to	
apply	side	forces	to	the	bottom	of	the	fill	valve.

• ระย่ะกัารติดิติั�งแล่ะข้นาดเป็นไปติามเกัณฑ์ค์ำวามคำล่าดเคำล่่�อ่นท้ำ�กัำาหนดโดย่มาติรฐาน ASME (A112.19.2-2018)

• ผิล่ติิภัณัฑ์น้์�เป็นไปติามข้�อ่กัำาหนด Q/KCI-006-2018 แล่ะ GB 25502-2017 ประสทิำธิีภัาพื่กัารใช่�นำ�า ระดบั 2

คำาเติอ่น: ความเสุ่�ยงจัาก่ก่าริ่ร้ิ่�วซึมึภัายนอก่ นอ่ติวาล่ว์นำ�าเข้�าได�รบักัารข้นัให�แนน่จำากัโรงงานติามข้�อ่กัำาหนดกัารอ่อ่กัแบบ หากัจำำาเป็นติ�อ่งข้นัให�แนน่อ้่กั
คำรั�ง ให�ข้นัประแจำ 1/4 รอ่บผิา่นนิ �วให�แนน่



©2021 Kohler Co. 3 1355511-B2-A

ก่าริ่ถอดสุุขภัณ้ฑ์ชุ์ิ้ดเดม่

ปิดวาล่ว์นำ�าจำา่ย่นำ�า กัดนำ�าช่ำาระล่�างติวัสข้้ภัณัฑ์แ์ล่ะใช่�ฟอ่งนำ�าเช็่ดนำ�าท้ำ�เหล่่อ่ติดิคำ�างอ่อ่กัจำากัถึงัพื่กัันำ�าแล่ะโถึสข้้ภัณัฑ์ ์ถึอ่ดวาล่ว์ เปิด-ปิดนำ�า อ่อ่กั(ถึ�าม้) แล่ะย่�าย่ถึงั
พื่กัันำ�าแล่ะโถึสข้้ภัณัฑ์ช์่ด้เก่ัาอ่อ่กั

TO REMOVE EXITING TOILET

Turn off the water supply. Flush the toilet, and use a sponge to 
remove the remaining water from the tank and bowl. 
Disconnect	the	supply	shut-off	valve	(if	present),	and	remove	
the old tank and bowl.

Remove the old gasket from the floor and 
the closet flange with a putty knife. Remove 
the old T-bolts and discard them.

NOTICE: If the new toilet is not installed 
immediately, temporarily stuff a rag into the 
closet flange.

TO INSTALL SUPPLY
SHUT-OFF VALVE
Install the supply shut-off valve so it is 
200mm	above	the	finished	floor	line,	and	
190mm to the left of the closet flange cen-
terline.

The centerline of the supply shut-off valve 
outlet	should	extend	67mm	from	the	finished	
wall. Install the supply shut-off valve with the 
outlet vertical.

NOTICE:	Do	not	use	white	cement	or	high	lime	content	
cements	to	install	the	toilet.	The	expansion	of	cement	due	
to a rise in temperature may make the toilet crack or cause 
damage. Kohler is not resposible for any damage caused by 
installation with the use of cement.

INSTALLATION /              / ก่าริ่ติด่ติ้�ง

Closet Flange

หนา้แปลน

ถึอ่ดปะเก็ันเก่ัาอ่อ่กัจำากัพ่ื่�นแล่ะหน�าแปล่นด�วย่เกัล่้ย่ง ถึอ่ดวาล่ว์สามทำางติวัเก่ัาอ่อ่กัแล่�วทิำ �ง
ข้อสุ้งเก่ติ: หากัสข้้ภัณัฑ์ต์ิวัใหมไ่มไ่ด�ติดิติั�งในทำนัท้ำ คำวรใช่�เศูษัผิ�าอ่ด้หน�าแปล่นทำอ่่นำ�าทิำ �งไว�ก่ัอ่น เพ่ื่�อ่ป�อ่งกันัก๊ัาซท้ำ�เป็นอ่นัติราย่

ข้อสุ้งเก่ติ: ห�ามใช่�ซ้เมนติข์้าวหรอ่่ซ้เมนติท้์ำ�ม้ปนูข้าวสงูในกัารติดิติั�งโถึสข้้ภัณัฑ์ ์กัารข้ย่าย่ติวัข้อ่งซ้เมนติเ์น่�อ่งจำากัอ่ณ้หภัมิูสงูอ่าจำทำำาให�สข้้ภัณัฑ์แ์ติกัหรอ่่เส้ย่หาย่ได� 
บรษัิัทำฯ ไมร่บัผิิดช่อ่บติอ่่คำวามเส้ย่หาย่ใดๆ ท้ำ�เกิัดจำากักัารติดิติั�งโดย่ใช่�ซ้เมนติ ์

กึ�งกลางหนา้แปลน

วาลว์ เปิด-ปิดนํ�า

Supply Shut-Off Valve

Closet Flange
Centerline

190

305/400

200

ติด่ติ้�งวาลว์ เป่ิด-ป่ิดนำ�า
ติดิติั�งวาล่ว์ เปิด-ปิดนำ�า ให�อ่ยู่เ่หน่อ่จำากัพ่ื่�นสำาเรจ็ำรูป 200 มม. แล่ะทำางด�านซ�าย่ข้อ่งกั่�งกัล่างหน�าแปล่น190 มม.

กั่�งกัล่างข้อ่งวาล่ว์ เปิด-ปิดนำ�า คำวรย่่ �นอ่อ่กัจำากัผินงัสำาเรจ็ำรูป 67 มม. ติิดติั�งวาล่ว์ เปิด-ปิดนำ�า ในแนวติั�งด�านนอ่กั
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TO INSTALL BOWL
Position the template and align with drain 
hole.

Mark down the position of foot and 5 holes.

Drill	holes	on	ground	with	the	drill	of	10mm	
(3/8”), then insert anchor to holes.

CAUTION: Please make sure there is no 
water pipe or spool under the 5 holes to be 
drilled.

ทอ่ระบายนํ�าทิ �ง

Drain Hole

3/8
10mm

ติด่ติ้�งโถสุุขภัณ้ฑ์์
จำดัติำาแหนง่แผิน่แมแ่บบ แล่ะจำดัติำาแหนง่ให�ติรงกับัทำอ่่ระบาย่

นำ�าทิำ �ง

ทำำาเคำร่�อ่งหมาย่รูเจำาะท้ำ�พ่ื่ �น 5 รู

เจำาะรูท้ำ�พ่ื่ �นด�วย่ดอ่กัสวา่น 10 มม. (3/8”)  จำากันั�นสวมพื่ก้ั

ล่งท้ำ�รูเจำาะ

ข้อควริ่ริ่ะว้ง: โปรดติรวจำสอ่บให�แนใ่จำวา่ไมม้่ทำอ่่นำ�าหรอ่่

ทำอ่่อ่ยู่ใ่ติ� 5 รูท้ำ�จำะเจำาะ

Install bracket

ติดิติั�งอ่ป้กัรณย์่ด่ข้าฐาน

Firmly press the toilet gasket onto the toilet 
outlet of plastic.

NOTE 1:	Wax	ring	type	toilet	gasket	should	
not be installed at temperatures less than 
21°C.

NOTE 2: If you are using a toilet gasket with 
an integral plastic sleeve, make sure the gas-
ket is positioned with the sleeve facing away 
from the toilet.

Install plastic to ground and mounted with 3 
set	of	bolts	(not	supplied)	firmly.

Plastic Trap Outlet
Toilet Gasket

ประเก็นยาง
ทอ่นํ�าทิ �งพลาสติก

กัดประเก็ันเข้�ากับัทำอ่่นำ�าทิำ �งพื่ล่าสติิกัให�แนน่

หมายเหตุิ 1: ไมค่ำวรติดิติั�งประเก็ันข้้ �ผิง่ท้ำ�อ่ณ้หภัมิูติำ�า
กัวา่ 21°C
หมายเหตุิ 2: ถึ�าใช่�ประเก็ันท้ำ�ม้ปล่อ่กัพื่ล่าสติิกัในติวั 
ติรวจำสอ่บให�แนใ่จำวา่ ประเก็ันอ่ยู่ใ่นติำาแหนง่โดย่ให�
ปล่อ่กัห้�มหนัอ่อ่กัจำากัโถึสข้้ภัณัฑ์์

ติดิติั�งข้�อ่ติอ่่พื่ล่าสติิกักับัพ่ื่ �นแล่ะย่ด่ด�วย่โบล่ทำอ์่ย่า่งแนน่
หนา (ไมไ่ด�จำดัมาให�)
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Outlet

Plastic Trap

ขอ้ตอ่ทอ่นํ�าทิ �ง

ทอ่นํ�าทิ �ง

For Plastic Trap
Carefully align and lower the bowl. Apply 
weight to the bowl rim to let the outlet insert 
into plastic trap.

Carefully thread the screws into the brack-
ets, 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.

Carefully align and lower the bowl. Apply 
weight to the bowl rim, insert into waste 
trap.

For Ceramic Trap Outlet
Install	the	wax	ring	on	the	floor.

สุำาหร้ิ่บที่อ่พลาสุติก่่
คำอ่่ย่ๆ วางสข้้ภัณัฑ์อ์่ย่า่งระมดัระวงั วางนำ�าหนกััท้ำ�ข้อ่บ
หน�าโถึสข้้ภัณัฑ์เ์พ่ื่�อ่ประกัอ่บทำอ่่นำ�าทิำ �งเข้�ากับัข้�อ่ติอ่่ทำอ่่
นำ�าทิำ �งพื่ล่าสติิกั 

ข้นัสกัรูเข้�ากับัอ่ป้กัรณย์่ด่โถึสข้้ภัณัฑ์ ์กัระทำั�งย่ด่โถึ
สข้้ภัณัฑ์แ์นน่ ข้นัสล่บัซ�าย่-ข้วา เพ่ื่�อ่ให�สข้้ภัณัฑ์อ์่ยู่ใ่น
ติำาแหนง่กั่�งกัล่าง สวมฝาคำรอ่บปิดสกัรู

อย่าข้นแน่นเก่น่ไปิ

คำอ่่ย่ๆ วางสข้้ภัณัฑ์อ์่ย่า่งระมดัระวงั วางนำ�าหนกััท้ำ�ข้อ่บ
หน�าโถึสข้้ภัณัฑ์ ์แล่ะจำง่สวมเข้�ากับัทำอ่่นำ�าทิำ �ง

สุำาหร้ิ่บที่อ่เซึริ่ามก่่
สวมประเก็ันข้้ �ผิง่ล่งท้ำ�ทำอ่่นำ�าทิำ �งบนพ่ื่�น

Wax Ring

Waste Pipe
ท่อน้ำทิ�ง

Outlet

ทอ่นํ�าทิ �ง

Cap Screw
Bushing

ฝาครอบ สกรู
บชู
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Apply silicone around base.

ย่าซิล่ิโคำนรอ่บฐานส้ข้ภััณฑ์์

Supply Shank*

Supply Shut-Off Valve

วาลว์ เปิด-ปิดนํ�า

กา้นวาลว์นํ�าเขา้

TO CONNECT WATER SUPPLY
*	Flexible	hose	(not	provided)	are	recom-
mended to connect the supply line to the 
fill	valve.	If	you	use	a	rigid	connection	(not	
provided), take care not to apply side forces 
to	the	bottom	of	the	fill	valve.	Be	sure	the	
rigid	connection	must	be	fit	with	supply	line	
complately to prevent damage shank by 
forced connection.

* แนะนำาให�ใช่�ทำอ่่อ่อ่่น (ไมไ่ด�จำดัให�) เพ่ื่�อ่ติอ่่ทำอ่่จำา่ย่กับัวาล่ว์นำ�าเข้�า หากัคำณ้ใช่�ข้�อ่ติอ่่แบบแข้็ง (ไมไ่ด�จำดัให�) ระวงัอ่ย่า่อ่อ่กัแรงข้นับดิท้ำ�ด�านล่า่งข้อ่งวาล่ว์นำ�าเข้�า ติรวจำ

สอ่บให�แนใ่จำวา่จำด้เช่่�อ่มติอ่่ติ�อ่งพื่อ่ด้กับัสาย่จำา่ย่ เพ่ื่�อ่ป�อ่งกันักั�านวาล่ว์นำ�าเข้�าเส้ย่หาย่จำากักัารเช่่�อ่มติอ่่

IMPORTANT:	Before	turning	on	the	supply	valve	for	the	first	
time, follow the steps below to clear sand, debris and rust from 
the system:

Make	sure	water	supply	is	off.	Remove	valve	END	by	rotating	it	
1/8 turn counterclockwise.

While holding a container over the uncapped VALVE to prevent 
splashing, turn water supply on and off a few times. Leave water 
supply off.

Replace	END	by	engaging	lugs	and	rotating	1/8	turn	clockwise,	
Make certain the top is turned to the locked position. Valve 
may not turn on if top is not fully in the locked position.

Turn on water supply. Check that water level is at the marked 
water line. 

ข้อสุำาค้ญ: ก่ัอ่นเปิดวาล่ว์จำา่ย่นำ�าคำรั�งแรกั ให�ทำำาติามข้ั�นติอ่นด�านล่า่งเพ่ื่�อ่ล่�างทำราย่ เศูษัข้ย่ะ แล่ะสนิมอ่อ่กัจำากัระบบ:

ติรวจำสอ่บให�แนใ่จำวา่ วาล่ว์จำา่ย่นำ�าปิดอ่ยู่ ่หมน้ปิดวาล่ว์โดย่ หมน้ 1/8 รอ่บทำวนเข้็มนาฬิิกัา

ข้ณะถ่ึอ่ภัาช่นะไว�เหน่อ่วาล่ว์ ท้ำ�ไมม้่ฝาปิดเพ่ื่�อ่ป�อ่งกันักัารกัระเดน็ ให�เปิดแล่ะปิดกัารจำา่ย่นำ�าสอ่งสามคำรั�ง ปล่อ่่ย่นำ�าประปาอ่อ่กั

ปิดวาล่ว์ โดย่ย่ด่สล่กััแล่ะหมน้ 1/8 รอ่บติามเข้็มนาฬิิกัา ติริ่วจัสุอบใหแ้น่ใจัว่าดา้นบนหน้ไปิย้งติำาแหน่งล็อค วาลว์อาจัไม่เป่ิดหาก่ดา้นบนไม่อย่่ในติำาแหน่ง
ล็อคจันสุุด

Install the tank lid and the seat. Use the 
supplied hardware pack for seat. Periodically 
check for leaks for several days following the 
installation.

ติดิติั�งฝาถึงัพื่กัันำ�าแล่ะท้ำ�รอ่งนั�ง ใช่�ช่ด้ฮารด์แวรท้์ำ�ให�มา

สำาหรบัท้ำ�รอ่งนั�ง ติรวจำสอ่บรอ่ย่รั�วเป็นระย่ะ เป็นเวล่า

หล่าย่วนัหล่งักัารติดิติั�ง
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FILL FLOAT WITH BALLAST

Adjust the float by the cross-shaped thread 
and sliding it up or down on the float rod 
until the water level is at the marked water 
line.

Test flush the toilet.

Check all connections for leakage for sev-
eral days.

Set the tank cover in place on the tank.

ปิร้ิ่บล่ก่ลอยริ่ะดบ้นำ�า
ปรบัล่กูัล่อ่ย่ด�วย่เกัล่้ย่วรูปกัากับาทำ แล่�วเล่่�อ่นข้่ �นหรอ่่ล่งบนแกันล่กูัล่อ่ย่จำนกัระทำั�งระดบันำ�าอ่ยู่ท้่ำ�แนวระดบันำ�าท้ำ�ทำ ำาเคำร่�อ่งหมาย่ไว�
กัดทำดสอ่บกัารช่ำาระล่�างโถึสข้้ภัณัฑ์์
ติรวจำสอ่บกัารเช่่�อ่มติอ่่ทำั�งหมด เพ่ื่�อ่หารอ่ย่รั�ว
ประกัอ่บฝาปิดถึงัพื่กัันำ�าบนถึงัพื่กัันำ�า

TROUBLESHOOTING CHART
SYMPTOMS PROBABLE CAUSES CORRECTIVE ACTION

1. Fill valve turns on/off by itself 
without toilet being flushed.

A. No slack in flapper chain assembly, holding 
flapper off seat.

A. Adjust flapper chain assembly for proper 
slack.

B. Flush valve flapper ball worn, dirty or 
misaligned with flush valve seat; or seat cor-
roded so flapper will not seat.

B. Inspect, clean and, if necessary, replace 
flapper ball and/or seat.

2. Fill valve continues to run, 
allowing water to enter tank.

A. Foreign particles lodged under the float 
valve	seal	(located	under	fill	valve	cap).

A.	Shut	off	water	supply;	remove	fill	valve	
cap assembly by rotating 1/8 turn counter-
clockwise. Cover uncappedlower valve unit 
with an inverted cup (holding it to prevent 
overspray), and turn water on and off a few 
times.	Clean	fill	valve	seal	surface	(located	
under	float	valve	cap).	Replace	fill	valve	cap	
assembly by engaging lugs and rotating 1/8 
turn	clockwise.	Turn	water	on.	Install	filter	in	
supply line to prevent recurring problems.

B. Fill valve seal (located under float valve cap) 
may be cracked or split.

B. Replace seal.

C. Tank water level set above overflow level. C.	During	fill	cycle,	hold	float	under	water	a	few	
seconds	to	allow	it	to	fill	with	water	ballast.	
Adjust float by adjust the cross-shaped 
thread on float rod and sliding float up or 
down on float rod until water level is at 
marked water line.

D.	Water	leaking	past	flush	ball. D.	Replace	flush	ball.

E. Trip lever binding, holding flush ball open. E. Turn trip lever nut clockwise to loosen until 
trip lever on longer binds.

3. Incorrect water level height. A. Valve float cup does not contain enough 
water to provide required ballast.

A.	During	fill	cycle,	hold	float	under	water	a	few	
seconds	to	allow	it	to	fill	with	water	ballast.

B. Float height incorrect. B. Adjust the cross-shaoed thread on float rod 
until water level is at marked water line.

4.	Long	or	noisy	tank	fill	cycle. A. Plugged valve inlet or supply line. A. Perform Corrective Action 2.A.

5. Poor flush A. Water level is too low. A. Adjus tank waterlevel.

B. Trapway or rim holes are obstructed. B. Unclog trapway; clean rim holes.

C. Soil pipe or vent is obstructed. C. Clean obstruction from soil pipe or vent.

D.	Supply	shut-off	valve	not	fully	open. D.	Open	supply	shut-off	valve.

6. Toilet overflows. A. Toilet trapway is obstructed. A. Use plunger to unclog.

B. Soil pipe or vent is obstructed. B. Clear obstruction from soil pipe or vent pipe.
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ข้อแนะนำาก่าริ่แก้่ไขป้ิญหาเบ่�องติน้

ป้ิญหาที่่�พบ สุาเหตุิที่่�เป็ินไปิได้ ก่าริ่แก้่ไข

1. วาล่ว์นำ�าเข้�า เปิด-ปิด เอ่งโดย่ไมไ่ด�กัด
ช่กััโคำรกั

กั. ช่ด้โซ ่เปิด-ปิด วาล่ว์นำ�าอ่อ่กัหย่อ่่น, ล่ิ �นช่ด้ เปิด-ปิด วาล่ว์
นำ�าอ่อ่กัหล่ด้จำากัติำาแหนง่รอ่งรบั

กั. ปรบัช่ด้โซ ่เปิด-ปิด วาล่ว์นำ�าอ่อ่กัให�เหมาะสม

ข้. ฟล่ชั่วาล่ว์บอ่ล่สก่ั สกัปรกัหรอ่่ไมต่ิรงติำาแหนง่ฟล่ชั่วาล่ว์ 
หรอ่่ท้ำ�นั�งสก่ักัรอ่่นดงันั�นล่ิ �น เปิด-ปิด วาล่ว์นำ�าจำะไมต่ิรง
ติำาแหนง่ติวัรอ่งรบั

ข้. ติรวจำสอ่บ ทำำาคำวามสะอ่าด แล่ะหากัจำำาเป็น ให�เปล่้�ย่น
ล่กูัฟล่ชั่วาล่ว์บอ่ล่แล่ะหรอ่่ติวัรอ่งรบัล่ิ �น เปิด-ปิด วาล่ว์
นำ�าอ่อ่กั

2. วาล่ว์นำ�าเข้�าทำำางานทำำาให�นำ�าไหล่เข้�า
ถึงัพื่กัันำ�าติล่อ่ดเวล่า

กั. สิ�งแปล่กัปล่อ่มท้ำ�ติดิอ่ยู่ใ่ติ�ซ้ล่ล่กูัล่อ่ย่วาล่ว์ (อ่ยู่ใ่ติ�ฝาวาล่ว์
ทำางนำ�าเข้�า)

กั. ปิดกัารจำา่ย่นำ�า; ถึอ่ดช่ด้ฝาปิดวาล่ว์เติมินำ�าโดย่หมน้ 1/8 
รอ่บทำวนเข้็มนาฬิิกัา คำล่ม้ช่ด้วาล่ว์ล่า่งท้ำ�ไมม้่ฝาปิดด�วย่
ถึ�วย่คำวำ�า (จำบัไว�เพ่ื่�อ่ป�อ่งกันัไมใ่ห�นำ�ากัระเดน่) แล่ะเปิด
แล่ะปิดนำ�าสอ่งสามคำรั�ง ทำำาคำวามสะอ่าดพ่ื่�นผิิวซ้ล่วาล่ว์
เติมิ (อ่ยู่ใ่ติ�ฝาวาล่ว์ล่กูัล่อ่ย่) เปล่้�ย่นช่ด้ฝาปิดวาล่ว์เติมิ
โดย่ย่ด่ข้�อ่ติอ่่แล่ะหมน้ 1/8 รอ่บติามเข้็มนาฬิิกัา เปิดนำ�า. 
ติดิติั�งติวักัรอ่งในสาย่จำา่ย่เพ่ื่�อ่ป�อ่งกันัปัญหาท้ำ�เกิัดซำ�า

ข้. ล่ิ �นวาล่ว์นำ�าเข้�า (อ่ยู่ใ่ติ�ฝาล่กูัล่อ่ย่วาล่ว์) อ่าจำแติกัหรอ่่ฉ้ีกั
ข้าด

ข้. เปล่้�ย่นล่ิ �น เปิด-ปิด วาล่ว์

คำ. ระดบันำ�าในถึงัพื่กัันำ�าติั�งไว�เหน่อ่ระดบันำ�าล่�น คำ. ระหวา่งรอ่บกัารเติมินำ�า ให�ล่กูัล่อ่ย่อ่ยู่ใ่ติ�นำ�าสอ่งสาม
วินาท้ำเพ่ื่�อ่ให�นำ�าเติม็ ปรบัล่กูัล่อ่ย่โดย่ปรบัเกัล่้ย่วรูป
กัากับาทำบนแกันล่กูัล่อ่ย่แล่ะเล่่�อ่นล่กูัล่อ่ย่ข้่ �นหรอ่่ล่งบน
กั�านล่กูัล่อ่ย่จำนระดบันำ�าอ่ยู่ท้่ำ�แนวเส�นนำ�าท้ำ�ม้เคำร่�อ่งหมาย่

ง. นำ�ารั�วผิา่นฟล่ชั่บอ่ล่ ง. เปล่้�ย่นฟล่ชั่บอ่ล่

จำ. กั�านกัดช่ำาระคำ�าง
จำ. หมน้นอ่ติคำนัโย่กักั�านกัดช่ำาระทำวนเข้็มนาฬิิกัาเพ่ื่�อ่คำล่าย่

จำนกัวา่คำนัโย่กักั�านกัดช่ำาระไมค่ำ�างติดิ

3. คำวามสงูข้อ่งระดบันำ�าไมถ่ึกูัติ�อ่ง กั. ล่กูัล่อ่ย่วาล่ว์ไมม้่นำ�าเพ้ื่ย่งพื่อ่สำาหรบัท้ำ�จำ ำาเป็น กั. ระหวา่งรอ่บกัารเติมินำ�า ให�ล่กูัล่อ่ย่อ่ยู่ใ่ติ�นำ�าสอ่งสาม
วินาท้ำเพ่ื่�อ่ให�นำ�าเติ็

ข้. คำวามสงูข้อ่งล่กูัล่อ่ย่ไมถ่ึกูัติ�อ่ง ข้. ปรบัเกัล่้ย่วรูปกัากับาทำบนแกันล่กูัล่อ่ย่จำนระดบันำ�าอ่ยู่ท้่ำ�
แนวเส�นนำ�าท้ำ�ม้เคำร่�อ่งหมาย่

4. ระย่ะเวล่าในกัารเติิมนำ�าในถึงัพื่กัันำ�า
นานเกิันไป หรอ่่ม้เส้ย่งดงั

กั. สาย่ท้ำ�ติอ่่เข้�าวาล่ว์นำ�าเข้�า หรอ่่สาย่จำา่ย่นำ�า กั. ดำาเนินกัารแกั�ไข้ติามข้�อ่ 2 กั.

5. ระบบช่กััโคำรกัทำำางานไมส่มบรูณ์ กั. ระดบันำ�าติำ�า กั. ปรบัระดบันำ�าในถึงัพื่กัันำ�า

ข้. คำอ่หา่นโถึสข้้ภัณัฑ์ห์รอ่่รูใติ�ข้อ่บโถึสข้้ภัณัฑ์อ์่ด้ตินั ข้. ข้จำดัสิ�งอ่ด้ตินั

คำ. ทำอ่่นำ�าทิำ �งหรอ่่ทำอ่่ระบาย่อ่ากัาศูอ่ด้ตินั คำ. ข้จำดัสิ�งอ่ด้ตินัจำากัทำอ่่นำ�าทิำ �งหรอ่่ทำอ่่ระบาย่อ่ากัาศู

ง. วาล่ว์ เปิด-ปิด จำา่ย่นำ�าเปิดไมเ่ติม็ท้ำ� ง. เปิดวาล่ว์ เปิด-ปิด จำา่ย่นำ�า

6. โถึสข้้ภัณัฑ์น์ำ�าล่�น กั. คำอ่หา่นโถึสข้้ภัณัฑ์อ์่ด้ตินั กั. ใช่�ปั�มทำอ่่สข้้ภัณัฑ์ข์้จำดัสิ�งอ่ด้ตินั

ข้. ทำอ่่นำ�าทิำ �งหรอ่่ทำอ่่ระบาย่อ่ากัาศูอ่ด้ตินั ข้. ข้จำดัสิ�งอ่ด้ตินัจำากัทำอ่่นำ�าทิำ �งหรอ่่ทำอ่่ระบาย่อ่ากัาศู
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CONSUMER RESPONSIBILITIES

Clean	the	outside	surfaces	of	your	vitreous	china	fixture	with	
mild soap and warm water. Wipe the entire surface com-
pletely dry with a clean, soft cloth. Many cleaners contain 
harsh chemicals, such as ammonia, which can damage the 
finish.	Do	not	use	those	cleaners.

If you live in a hard water area, make certain that the holes 
in the toilet rim are kept clean to ensure proper bowl flush-
ing. Toilet bowl cleaners should be used at least once a 
week. Use a long-handled brush to clean the rim holes, and 
to clean as far into the trap as possible to provent mineral 
deposits from forming.

Most toilet bowl cleaners are not harmful to the vitreous chi-
na surface of the bowl toilet. Please follow the bowl cleaner 
manufacturer’s instructions carefully.

Do	not	use	abrasive	cleaners	or	solvents.

WARNING: Risk of property or product damage. Do	
not use in-tank cleaners. Products containing chlorine 
(calcium	hypochlorite)	can	seriously	damage	fittings	in	
the tank. This damage can cause leakage and property 
damage.

Kohler Company shall not be responsible or liable for any 
damage	to	these	tank	fittings	caused	by	the	use	of	cleaners	
containing chlorine (calcium hypochlorite).

CAUTION: Don’t use any cement while installing the 
toilet. Heat	expansion	of	the	toilet	may	damage	the	feet	
of the toilet. Kohler will not be responsible for any dam-
age because of using cement.

WARNING: Risk fo product damage.
Do	not	throw	into	the	toilet	what	is	easy	to	block	it,	such	
as	newspaper,	paper	pilch,	sanitary	towel.	Do	not	bump	
the vitreous china with great force to prevent it from 
damaging and leaking.
Do	not	use	the	product	in	the	water	below	0°C.

CAUTION: Please do not use hard materials (like 
scouring pad) to clean product surface, especially the 
product logo.



©2021 Kohler Co. 11 1355511-B2-A

ข้อสุำาค้ญถงึผู้่้ติด่ติ้�ง

ความร้ิ่บผู่้ดชิ้อบของผู้่้บร่ิ่โภัค

ทำำาคำวามสะอ่าดพ่ื่�นผิิวด�านนอ่กัข้อ่งโถึสข้้ภัณัฑ์ด์�วย่สบูอ่่อ่่นๆ แล่ะนำ�าอ่้น่ เช็่ดพ่ื่ �นผิิวทำั�งหมดให�แห�งสนิทำด�วย่ผิ�าน้ม่สะอ่าด นำ�าย่าทำำาคำวามสะอ่าดจำำานวนมากัประกัอ่บ

ด�วย่สารเคำม้ท้ำ�ร้นแรง เช่น่ แอ่มโมเน้ย่ ซ่�งสามารถึทำำาล่าย่พ่ื่�นผิิว อ่ย่า่ใช่�นำ�าย่าทำำาคำวามสะอ่าดเหล่า่นั�น

หากัคำณ้อ่าศูยั่อ่ยู่ใ่นพ่ื่ �นท้ำ�น ำ�ากัระด�าง ติรวจำสอ่บให�แนใ่จำวา่รูใติ�ข้อ่บโถึสข้้ภัณัฑ์ส์ะอ่าด เพ่ื่�อ่ให�แนใ่จำวา่ม้กัารช่ำาระล่�างท้ำ�เหมาะสมคำวร ใช่�นำ�าย่าล่�างโถึสข้้ภัณัฑ์อ์่ย่า่งน�อ่ย่

สปัดาหล์่ะคำรั�ง ใช่�แปรงด�ามย่าวทำำาคำวามสะอ่าดรูใติ�ข้อ่บโถึสข้้ภัณัฑ์แ์ล่ะทำำาคำวามสะอ่าดเข้�าไปในคำอ่หา่นให�มากัท้ำ�สด้เพ่ื่�อ่ป�อ่งกันักัารสะสมกัารจำบัติวัข้อ่งแร่

นำ�าย่าล่�างโถึสข้้ภัณัฑ์ส์ว่นใหญ่ ไมเ่ป็นอ่นัติราย่ติอ่่พ่ื่ �นผิิวข้อ่งโถึสข้้ภัณัฑ์ ์โปรดปฏิิบตัิติิามคำำาแนะนำาข้อ่งผิู�ผิล่ติิอ่ย่า่งระมดัระวงั

ห�ามใช่�นำ�าย่าทำำาคำวามสะอ่าดหรอ่่ติวัทำำาล่ะล่าย่ท้ำ�ม้ฤทำธิี�กัดักัรอ่่น

คำาเติอ่น: ความเสุ่�ยงซึึ�งอาจัก่่อใหเ้ก่ด่ความเสุ่ยหายแก่่ที่ร้ิ่พยส์ุ่นหร่ิ่อผู้ล่ติภัณ้ฑ์ช์ิ้ำารุิ่ด ห�ามใช่�นำ�าย่าทำำาคำวามสะอ่าดสข้้ภัณัฑ์ภ์ัาย่ในถึงัพื่กัันำ�า 

เน่�อ่งจำากันำ�าย่าทำำาคำวามสะอ่าดสข้้ภัณัฑ์ท้์ำ�ม้สว่นผิสมข้อ่งคำล่อ่ไรด ์(แคำล่เซ้ย่มไฮโปคำล่อ่ไรด)์ อ่าจำทำำาให�อ่ป้กัรณภ์ัาย่ในถึงัพื่กัันำ�าเกิัดกัารรั�วซม่แล่ะช่ำาร้ดได�

บรษัิัทำโคำหเ์ล่อ่รจ์ำะไมร่บัผิิดช่อ่บหรอ่่รบัผิิดใดๆ คำวามเส้ย่หาย่ติอ่่อ่ป้กัรณถ์ึงัเหล่า่น้ �ท้ำ�เกิัดจำากักัารใช่�นำ�าย่าทำำาคำวามสะอ่าดประกัอ่บด�วย่คำล่อ่รน้ (แคำล่เซ้ย่มไฮโปคำล่อ่ไรทำ)์

ข้อควริ่ริ่ะว้ง: หา้มใช้ิ้ซึเ่มนติใ์นก่าริ่ติด่ติ้�งสุุขภัณ้ฑ์ ์กัารข้ย่าย่ติวัข้อ่งซ้เมนติเ์น่�อ่งจำากัอ่ณ้หภัมิูสงูอ่าจำทำำาให�สข้้ภัณัฑ์แ์ติกัหรอ่่เส้ย่หาย่ได� บรษัิัทำโคำหเ์ล่อ่
รจ์ำะไมร่บัผิิดช่อ่บติอ่่คำวามเส้ย่หาย่ใดๆ ท้ำ�เกิัดจำากักัารติดิติั�งโดย่ใช่�ซ้เมนติ์

คำาเติอ่น: ความเสุ่�ยงซึึ�งอาจัที่ำาใหเ้ก่ด่ความเสุ่ยหายผู้ล่ติภัณ้ฑ์ช์ิ้ำารุิ่ด อ่ย่า่ทิำ �งสิ�งท้ำ�ทำ ำาให�เกิัดกัารอ่ด้ตินังา่ย่ล่งโถึสข้้ภัณัฑ์ ์เช่น่ หนงัส่อ่พิื่มพื่ ์
ผิ�าอ่นามยั่ อ่ย่า่กัระแทำกัโถึสข้้ภัณัฑ์ด์�วย่แรงมากัเพ่ื่�อ่ป�อ่งกันัไมใ่ห�เกิัดคำวามเส้ย่หาย่แล่ะรั�วไหล่ ห�ามใช่�ผิล่ติิภัณัฑ์ใ์นอ่ณ้หภัมิูนำ�าท้ำ�ติ ำ�ากัวา่ 0°C

ข้อควริ่ริ่ะว้ง: กัร้ณาอ่ย่า่ใช่�วสัดแ้ข้็ง (เช่น่ แผิน่ข้ดั) ในกัารทำำาคำวามสะอ่าดพ่ื่�นผิิวข้อ่งผิล่ติิภัณัฑ์ ์โดย่เฉีพื่าะโล่โกั�ผิล่ติิภัณัฑ์์
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