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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.
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ข้อควรระวัง: เปิดนาํเพือทาํความสะอาดและขจดัเศษ
ตา่งๆ ออกจากทอ่นาํดีก่อนประกอบกบัวาลว์นาํเขา้

ข้อสาํคัญถงึผู้ตดิตงั! คูมื่อนีมีขอ้มลูสาํคญัโปรดมอบ
เอกสารใหก้บัเจา้ของสขุภณัฑ์
ข้อสังเกต: อปุกรณส์าํหรบัการตดิตงับางชินอาจไมร่วม
อยูใ่นชดุสขุภณัฑ์
ข้อสังเกต: รูปภาพของสขุภณัฑที์แสดงอยูใ่นขนัตอน การ
ตดิตงัสขุภณัฑอ์าจจะแตกตา่งไปจากรุน่สขุภณัฑที์ทา่นกาํ
ลงัดาํเนินการตดิตงั

ชนิดท่อน้ำท้ิง
ท่อน้ำท้ิงแบบพลาสติก 65 มม 185 มม

แบบลงพื้น แบบออกผนัง

ท่อน้ำท้ิงแบบพลาสติก

S-Trap

ท่อน้ำท้ิงแบบลงพื้น

P-Trap

ท่อน้ำท้ิงแบบออกผนัง

ระยะการตดิตงั  (ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ)
หน่วย : มม.

ท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น

เจาะรูตาํแหนงทีทาํเครอืงหมายไวที้พืน จากนนัสวม
พกุลงรูทีเจาะ
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ขอ้แนะนําการติดตัง้และการดูแลรักษา

REACH CONCEALED TOILET
K-28413H, K-28414H
K-28416K, K-28417X

Determine the position of the toilet bowl mounting hole.

กาํหนดตาํแหนง่รูยดึโถสขุภณัฑ์
Connect to wall / ตดิตงัเข้ากับผนัง
Connect the connector on the bowl, then push bowl to 
backward until connector and waste pipe touch. Mark the 
anchore holes.

ประกอบขอ้ตอ่นาํทิงเขา้กบัโถสขุภณัฑ ์จากนนัคอ่ยๆดนั
กระทงัขอ้ตอ่นาํทิงสวมเขา้กบัทอ่นาํเสยี

Connect to Floor / ตดิตงักับพนื
Connect the connector on the bowl, then carefully put 
down the bowl until connector and waste pipe touch. 
Mark the anchore holes.

ประกอบขอ้ตอ่นาํทิงเขา้กบัโถสขุภณัฑ ์จากนนัคอ่ยๆวางลงกระทงั
ขอ้ตอ่นาํทิงสวมเขา้กบัทอ่นาํเสยี

Mark the
anchore holes.
กาํหนดรูพกุ

Turn the tank upside down and place the gasket to the shank of flush valve. Install 
the tank to the bowl.

Drill the marked location holes on the floor. 
Insert the anchors into the holes.
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วางโถสขุภณัฑใ์นตาํแหนง่ทีกาํหนด  ตดิตงัอปุกรณย์ดึโถสขุภณัฑก์บัพืน 
อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

ควาํถงัพกันาํและสวมประเก็นเขา้กบัถงัพกันาํ จากนนัตดิตงัถงัพกันาํเขา้กโัถสขุภณัฑ์

5 Connect supply hose and turn 
on the water. Flush several 
times and check for leaks.

ประกอบสายนาํดีและวาลว์ เปิด
-ปิดนาํ  กดชกัโครกหลายๆ ครงั 
เพือตรวจสอบการรวัซมึ

6 Adjust the water level. If needed.

ปรบัระดบันาํ ถา้จาํเป็น
7 Install push button to the tank 

cover.
ประกอบปุ่ มกดเขา้กบัฝาถงัพกันาํ

8 Install the tank cover and the seat. Apply 
silicone around base.

ประกอบฝาปิดถงัพกันาํและฝารองนงัสขุภณัฑ ์ยา
แนวซลิโิคนรอบขอบฐานสขุภณัฑ์

Place the toilet bowl at the designated position. Install the toilet bowl attach-
ment to the floor. Do not overtighten!

3/8"

(For Asia market)

Screw

Washer 

Nut

แหวนรอง 

Washer 
แหวนรอง 

นอต 

สกรู

สำหรับตลาดเอเชีย

This side up.
วางดา้นนีขนึ

Do not overtighten!
อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

1/2”
Supply Hose

สายนาํดี

+

-

Turn here to adjust water level.

หมนุทีนีเพือปรบัระดบันาํ

Gasket
ประเก็น
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Replace the Seal

Shut off the water supply.1

(Not supply)

Remove the tank cover.2

(Not supply) (Not supply)

 

 

 

ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

นำฝาถังพักน้ำออก
3

(ไม่รวมในสินค้า) (ไม่รวมในสินค้า)

(ไม่รวมในสินค้า)

เปลี่ยนซีลยาง

Buttons
ดกม่ ุป

Note the position of the colored 
buttons for re-installation.

สงัเกตตาํแหนง่ของสปีุ่ มสาํหรบัการ
ตดิตงัใหม่

8 Re-install the tank cover.

ประกอบฝาถงัพกันาํ
9 Turn on the water supply.

เปิดวาลว์นาํ
10 Flush several times and check for leaks. 

Do not overtighten!

กดชกัโครกหลายๆ ครงั เพือตรวจสอบการรวัซมึ
อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

4 Turn the flush valve tabs and 
pull straight up on the canister.

หมนุวาลว์นาํออกและยกขนึออกจาก
กระบอกวาลว์

5 Remove  and replace the seal.

ถอดและเปลยีนซีลยาง
6 Re-install the canister so it snaps into 

place and turn the flush valve tabs.

ตดิตงักระบอกวาลว์ กระทงัเขา้ตาํแหนง่และหมนุ
วาลว์นาํเขา้กบักระบอกวาลว์

7 Rotate the canister so that the colored 
button are in their original position.

หมนุกระบอกวาลว์ ใหส้ขีองปุ่ มกดตรงตาม
ตาํแหนง่เดมิ

1

2
1

2

Buttons
ดกม่ ุป

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 

ชนั  อาคารจสัมิน ซตีิ,  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวตันา กรุงเทพฯ
ลกูคา้สมัพนัธ ์โทร.    
E-mail: callcenterthailand@kohler.com

ปัญหาทพีบ วธีิการแก้ไข
. ระบบชกัโครก

 ทาํงาน
 ไมส่มบรูณ์

ก. ปรบัระดบันาํในถงัพกันาํใหเ้ทา่เสน้ระดบันาํ
ข. เปิดวาลว์นาํใหม้ากทีสดุ
ค. ตรวจดสูงิกีดขวางในคอหา่น รูเจ็ท และรูใตข้อบโถสขุภณัฑ์
ง. ตรวจดสูงิกีดขวางทีทอ่รบันาํเสยีและทอ่ดกักลนิ

. ระบบชกัโครก
 ไมท่าํงาน

ก. ใหแ้นใ่จวา่ กา้นกดอยูใ่นตาํแหนง่ ปรบัแกไ้ขหากไมอ่ยูใ่นตาํแหนง่

. ระยะเวลา
 การเตมินาํ
 ในถงัพกันาํ
 นานเกินไป

ก. เปิดวาลว์นาํใหม้ากทีสดุ
ข. ทาํความสะอาดวาลว์นาํเขา้, ฝาครอบวาลว์ หรอืทางนาํดี จากนนั
    กดชกัโครกเพือทาํความสะอาดทางนาํ

. เกิดเสยีงดงั 
 ขณะเตมินาํ
 ในถงัพกันาํ

ก. หากมีแรงดนันาํมากเกินไป ปรบัวาลว์เปิด-ปิดนาํใหล้ดลง จากนนั
 จงึตรวจสอบประสทิธิภาพการทาํงานของสขุภณัฑอี์กครงั
ข. นาํสงิสกปรกหรอืสงิแปลกปลอมออกจากวาลว์นาํเขา้

. นาํไหลเขา้ 
 ถงัพกันาํ
 ตลอดเวลา

ข้อแนะนาํการแก้ไขปัญหาเบอืงตน้

เพือใหไ้ดป้ระสทิธิภาพสงูสดุในการดแูลรกัษาและทาํความสะอาดสขุภณัฑ์
ของทา่น โปรดปฏิบตัติามคาํแนะนาํดงันี
• อา่นฉลากผลติภณัฑน์าํยาทาํความสะอาด เพือใหแ้นใ่จวา่ นาํยาทาํความ 
 สะอาดใชไ้ดก้บัสขุภณัฑข์องทา่น
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครัง
 โดยทดสอบบนผิวสขุภณัฑที์ไมส่ามารถสงัเกตเหน็ไดก่้อน
• ลา้งนาํออกทนัทีหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์
 ใหแ้หง้สะอาด เพือไมใ่หล้ะอองนาํอยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
• หา้มแชน่าํยาทาํความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์
• ใชฟ้องนาํชบุนาํหมาดๆ หรอืผา้นุม่ทาํความสะอาด หา้มใชว้สัดขุดัผิว เชน่ 
 แปรงขดั หรอืแผน่ขดั ในการทาํความสะอาด
• ระวงัอยา่ทิงวสัดทีุทาํใหเ้กิดคราบไวบ้นผิวสขุภณัฑเ์ป็นเวลานาน
• เทคนิคการทาํความสะอาดทีดีคือล้างนาํทาํความสะอาดและเช็ดผิว 
 สขุภณัฑใ์หแ้หง้หลงัจากการใชง้าน

ขอ้ควรระวงั ความเสียงซงึอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัทีพกัอาศยั
และสขุภณัฑ ์หา้มใชน้าํยาทาํความสะอาด สขุภณัฑภ์ายในถงัพกันาํ 
เนืองจากนาํยาทาํความสะอาดสขุภณัฑที์มีส่วนผสมของคลอไรด ์
(แคลเซียมไฮโปคลอไรด)์ อาจทาํใหอ้ปุกรณภ์ายในถงัพกันาํเกิดการ
รวัซมึและชาํรุดได้

  ก. ปรับความยาวก้านกดหากอยู่ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม กระท่ังซีลยาง
      ของวาล์วน้ำออกไม่เปิดค้างอยู่
  ข. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนซีลยางของวาล์วน้ำออก หากเกิดคราบ
      สกปรก ซึ่งอาจทำให้ซีลยางของวาล์วน้ำออกไม่อยู่ในตำแหน่งท่ี
      เหมาะสม
  ค. หากประเก็นยางถังพักน้ำเกิดการร่ัวซึม ให้ถอดถังพักน้ำและ
      ประกอบใหม่อีกครั้งอย่าขันแน่นเกินไป หากยังเกิดการร่ัวซึมให้
      เปลี่ยนประเก็นยางถังพักน้ำใหม่
ง. ทําความสะอาดซีลยางของวาล์วนําเข้า หรือเปลยีนซีลยางใหม่
จ. เปลยีนวาล์วนําเข้าหากลกูลอยไมทํ่างาน
ฉ. ปรับระดบันําในถงัพกันําให้ลดลงหากพบวา่นําอยูส่งูเกินเส้นระดบันํา

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.


