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Installation and Care Guide

CAUTION: Turn on the water and allow
water to fl ow through the supply pipe to 
flush the system of any debris before 
connecting fi ll valve.

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: 
Please leave these instructions for the consumer. 
Please retain for future reference.
NOTE: Some installation parts might not be 
provided.
NOTE: The toilet pictured in the installation 
steps may differ from the model being installed.

Type of Trap

Ceramic Trap 225 mm

305 mm 185 mm

-

Plastic Trap

P-TrapS-Trap

S-Trap P-Trap

Ceramic Connector

Plastic Connector

Roughing-in (Dimensions are approximate)

Unit: mm

S-TrapP-Trap

1/2"

200

185

260

1/2"

200
305

260

1444001-X2-A

ข้อควรระวัง: เปิดนํ �าเพื�อทําความสะอาดและขจดัเศษ
ตา่งๆ ออกจากทอ่นํ �าดีก่อนประกอบกบัวาล์วนํ �าเข้า

ข้อสาํคัญถงึผู้ตดิตั �ง! คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญัโปรดมอบ
เอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

ข้อสังเกต: อปุกรณ์สําหรับการติดตั �งบางชิ �นอาจไมร่วม
อยูใ่นชดุสขุภณัฑ์

ข้อสังเกต: รูปภาพของสขุภณัฑ์ที�แสดงอยูใ่นขั �นตอน การ
ตดิตั �งสขุภณัฑ์อาจจะแตกตา่งไปจากรุ่นสขุภณัฑ์ที�ทา่นกําลงั
ดําเนินการตดิตั �ง

ชนิดท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งแบบเซรามิก 225 มม.

305 มม. 185 มม.ท่อน้ำทิ้งแบบพลาสติก

แบบลงพื้น แบบออกผนัง

ท่อน้ำทิ้งแบบเซรามิก

ท่อน้ำทิ้งแบบพลาสติก

ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น ท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

-

ระยะการตดิตั �ง  (ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ)

หน่วย : มม.

ท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น

ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา
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 Connect the connector on the bowl. 
Caerfully tilt backward until connector and waste pipe touch.

Connector to Floor

Ceramic Connector Plastic Connector Waste Pipe

ติดตั้งกับพื้น

ท่อน้ำทิ้งแบบเซรามิก ท่อน้ำทิ้งแบบพลาสติก ท่อน้ำเสีย

ประกอบข้อต่อน้ำทิ้งเข้ากับโถสุขภัณฑ์ค่อย ๆ เอียง กระทั่งข้อต่อน้ำทิ้งสวมเข้าท่อน้ำเสีย

3 3.1

Position the template on the floor to 
ensure the template against the wall.

1

Tape in place and drill holes.

3/8"

Insert the anchors. Positions the 
brackets as shown on the template 
and install.  

2

วางตําแหนง่กระดาษแมแ่บบบนพื �น
โดยอ้างอิงจากเส้นแนวผนงัสําเร็จ

ติดเทปกระดาษแม่แบบและเจาะรู

สวมพกุวางอปุกรณ์ยดึขาฐาน
ตามตําแหนง่ในกระดาษแมแ่บบ 
จากนั �นขนัสกรูให้แนน่

Align connector and carefully lower over brackets then push bowl to 
backward until connector and wast pipe tach.  

   
 to WallConnector

ติดตั้งเข้ากับผนัง

จัดข้อต่อน้ำทิ้งให้อยู่ในตำแหน่ง และค่อย ๆ วางสุขภัณฑ์ลงครอบอุปกรณ์ยึดขาฐาน 
จากนั้นค่อยๆดัน กระทั่งท่อน้ำทิ้งสวมเข้ากับท่อน้ำเสีย

Waste Pipe
ท่อน้ำเสีย

2

1

(For Asia market)

Screw

Washer 

Nut

Rubber
Washer

Install the screws set.6 Do not overtighten!

Screw

Washer

Washer

Nut

Rubber
Washer

Washer

Nut

Rubber Washer

(For HK market only)

Install flush valve back to the 7

2

1

position by push down and turning 
clockwise.

ตดิตั �งชดุสกรู  อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

ประกอบฟลชัวาล์วกลบัเข้าที�เดมิ
โดยกดฟลชัวาล์วลง และหมนุตามเข็ม
นาฬิกา

แหวนรอง 

แหวนรอง 

แหวนรอง 

แหวนรอง 

ยางรอง 

ยางรอง 

ยางรอง 

ยางรอง นอต 

/ นอต 

/ นอต 

สกรู

/ สกรู

สำหรับตลาดเอเชีย สำหรับตลาดฮ่องกง

Rubber
Washer

3.2

5 Place the gasket to the shank 
of flush valve. Position the tank 
onto the bowl.
สวมประเก็นเข้ากบัแกนของวาล์วนํ �าออก
จากนั �นวางถงัพกันํ �าบนโถสขุภณัฑ์

4 Remove flush valve from 
the base in tank by turning 
counterclockwise and pull up.

1

2

ถอดฟลชัวาล์วออกจากฐานในถงัพกันํ �า 
โดยการหมนุทวนเข็มนาฬิกาและยกขึ �น
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Replace the Seal

Shut off the water supply.1

(Not supply)

Remove the tank cover.2

3 Reinstall the tank cover.4 5 Turn on the water supply.

(Not supply)

8 Flush several times and 
ckeck for leaks. 
Do not overtighten! 

(Not supply)

 

 

 

Apply silicone around base.98 Flush several times and ckeck for 
leaks. Do not overtighten!

10 11 Adjust the water level. If needed. Install the tank cover and the seat.12

Turn the flush valve counterclockwise 
and pull up.

6 7Remove and replace the seal. Place the flush valve in the position.
Turn the flush valve clockwise.

Turn here
to adjust
the water level.

Waterline

+

-

ยาแนวซิลิโคนรอบขอบฐานโถสุขภัณฑ์
Install the sleeves using screws
fix the toilet to the brackets.
Attach the caps to the screw
heads.

กดชกัโครกหลายๆครั �ง  เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ 
อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

ปรับระดับน้ำ ถ้าจำเป็น

หมุนที่นี่

เพื่อปรับระดับน้ำ

เส้นระดับน้ำ

ติดตั้งฝาปิดถังพักน้ำ และฝารองนั่งสุขภัณฑ์

ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

นำฝาถังพักน้ำออก

หมุนวาล์วน้ำออกทวนเข็มนาฬิกา และยกขึ้น
ถอดและเปลี่ยนซีลยาง

วางวาล์วน้ำออกลงไปยังตำแหน่ง
และหมุนวาล์วน้ำออกตามเข็มนาฬิกา

ประกอบฝาถังพักน้ำ

กดชกัโครกหลายๆครั �ง 
เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ 
อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

เปิดวาล์วน้ำ

A. Adjust push button rods for proper slack so the 

B. Clean or replace the flush valve seal if it is worn, 

C. Remove the tank and tighten the flush valve nut 
 if flush valve gasket is leaking. Do not overtighten.

 
D. Clean the fill valve seal of debris or replace the 
 seal assembly.
E. Replace the fill valve if the valve float sinks.
F. Adjust the tank water level if it is too high.

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. 

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

Troubleshooting Care and Cleaning การดแูลรักษาและการทาํความสะอาด

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. Make sure the push button rods are in place. 
 Adjust as needed.

4. Long tank  
 fill cycle.

A. Fully open the water supply shut-off valve.
B. Clean the valve inlet, valve head, or supply line.
 Flush lines.

5. Noisy tank  
 fill cycle.

A. Partially close the water supply shut-off valve if 
 the water pressure to the toilet is too high. Check 
 the toilet performance following any such adjustment.
B. Remove dirt or obstructions from the valve 
 head. Flush the lines.

3. The fill 
 valve turns
 on/off  by
 itself or 
 it runs, 
 allowing 
 water to 
 enter the 
 tank.

Asia Customer Service Centre
No. 158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC Post Code 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572 

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Call Center Tel. +(66) 2700 9299 

ชั �น �� อาคารจสัมิน ซตีิ �, � ซอยสขุมุวิท �� ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวตันา กรุงเทพฯ�����
ลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. � ���� ���� 
E-mail: callcenterthailand@kohler.com

ปัญหาที�พบ วธีิการแก้ไข

�. ระบบชกัโครก
 ทํางาน
 ไมส่มบรูณ์

ก. ปรับระดบันํ �าในถงัพกันํ �าให้เทา่เส้นระดบันํ �า
ข. เปิดวาล์วนํ �าให้มากที�สดุ
ค. ตรวจดสูิ�งกีดขวางในคอหา่น รูเจ็ท และรูใต้ขอบโถสขุภณัฑ์
ง. ตรวจดสูิ�งกีดขวางที�ทอ่รับนํ �าเสียและทอ่ดกักลิ�น

�. ระบบชกัโครก
 ไมทํ่างาน

ก. ให้แนใ่จวา่ ก้านกดอยูใ่นตําแหนง่ ปรับแก้ไขหากไมอ่ยูใ่นตําแหนง่

�. ระยะเวลา
 การเตมินํ �า
 ในถงัพกันํ �า
 นานเกินไป

ก. เปิดวาล์วนํ �าให้มากที�สดุ
ข. ทําความสะอาดวาล์วนํ �าเข้า, ฝาครอบวาล์ว หรือทางนํ �าดี จากนั �น
    กดชกัโครกเพื�อทําความสะอาดทางนํ �า

�. เกิดเสียงดงั 
 ขณะเตมินํ �า
 ในถงัพกันํ �า

ก. หากมีแรงดนันํ �ามากเกินไป ปรับวาล์วเปิด-ปิดนํ �าให้ลดลง จากนั �น
 จงึตรวจสอบประสทิธิภาพการทํางานของสขุภณัฑ์อีกครั �ง
ข. นําสิ�งสกปรกหรือสิ�งแปลกปลอมออกจากวาล์วนํ �าเข้า

�. นํ �าไหลเข้า 
 ถงัพกันํ �า
 ตลอดเวลา

ข้อแนะนําการแก้ไขปัญหาเบื �องต้น

เพื�อให้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุในการดแูลรักษาและทําความสะอาดสขุภณัฑ์
ของทา่น โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี �
• อา่นฉลากผลติภณัฑ์นํ �ายาทําความสะอาด เพื�อให้แนใ่จวา่ นํ �ายาทําความ 
 สะอาดใช้ได้กบัสขุภณัฑ์ของทา่น
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั �ง
 โดยทดสอบบนผิวสขุภณัฑ์ที�ไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน
• ล้างนํ �าออกทนัทีหลงัจากใช้ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์
 ให้แห้งสะอาด เพื�อไมใ่ห้ละอองนํ �าอยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
• ห้ามแชนํ่ �ายาทําความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์
• ใช้ฟองนํ �าชบุนํ �าหมาดๆ หรือผ้านุม่ทําความสะอาด ห้ามใช้วสัดขุดัผิว เชน่ 
 แปรงขดั หรือแผน่ขดั ในการทําความสะอาด
• ระวงัอยา่ทิ �งวสัดทีุ�ทําให้เกิดคราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน
• เทคนิคการทําความสะอาดที�ดีคือล้างนํ �าทําความสะอาดและเช็ดผิว 
 สขุภณัฑ์ให้แห้งหลงัจากการใช้งาน

ข้อควรระวงั ความเสี�ยงซึ�งอาจก่อให้เกิดความเสยีหายกบัที�พกัอาศยั
และสขุภณัฑ์ ห้ามใช้นํ �ายาทําความสะอาด สขุภณัฑ์ภายในถงัพกันํ �า 
เนื�องจากนํ �ายาทําความสะอาดสขุภณัฑ์ที�มีส่วนผสมของคลอไรด์ 
(แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) อาจทําให้อปุกรณ์ภายในถงัพกันํ �าเกิดการ
รั�วซมึและชํารุดได้

(ไม่รวมในสินค้า) (ไม่รวมในสินค้า)

  ก. ปรับความยาวก้านกดหากอยู่ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม กระทั่งซีลยาง
      ของวาล์วน้ำออกไม่เปิดค้างอยู่
  ข. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนซีลยางของวาล์วน้ำออก หากเกิดคราบ
      สกปรก ซึ่งอาจทำให้ซีลยางของวาล์วน้ำออกไม่อยู่ในตำแหน่งที่

      เหมาะสม
  ค. หากประเก็นยางถังพักน้ำเกิดการรั่วซึม ให้ถอดถังพักน้ำและ
      ประกอบใหม่อีกครั้งอย่าขันแน่นเกินไป หากยังเกิดการรั่วซึมให้
      เปลี่ยนประเก็นยางถังพักน้ำใหม่

ง. ทําความสะอาดซีลยางของวาล์วนํ �าเข้า หรือเปลี�ยนซีลยางใหม่
จ. เปลี�ยนวาล์วนํ �าเข้าหากลกูลอยไมทํ่างาน
ฉ. ปรับระดบันํ �าในถงัพกันํ �าให้ลดลงหากพบวา่นํ �าอยูส่งูเกินเส้นระดบันํ �า

flush valve seal isn’t held off the flush valve.

dirty, or misaligned with the valve seat or flush 
valve seat is damaged.

if leakage continues replace the gasket.

(ไม่รวมในสินค้า)

Cap

 

ติดตั้งชุดสกรูยึดขาฐานกับตัวสุขภัณฑ์

ฝาครอบสกรู
Screw
สกรู

Sleeve
ปลอก

Mounting
Hole
รูยึด
โถสุขภัณฑ์
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เปลี่ยนซีลยาง


