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BEFORE YOU BEGIN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

76633T    Angular Column With Square Head & Hand Shower
76635T    Angular Column With Square Head Only

ROUGH-IN DIMENSIONS

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. Shut off the water supplies to the fitting.
2. Inspect the supply tubing for damage. Replace as necessary.
3. Observe local plumbing codes.
4. Recommended minimum working pressures is 0.2MPa(2bar).
5. The highest working pressure for showerhead is 0.5MPa(5bar). If it exceeds 0.5MPa(5bar), a pressure reducer 
is needed. The highest water and environment temperature is 60°C. Please keep hand shower, showerhead and 
the shower arm away from heater, or it may become damaged and cause injury to the user.

STANDARD APPLICABLE

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

                                                                                  
1271756-2A-A                                                                                                                                                    1     
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76635T    Angular Column With Square Head Only

                                                                             
1271756-2A-A                                                                                                                                                    4  

SERVICE PARTS

**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. 
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ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

76633T    ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำมุม 90 องศา
76635T    ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำมุม 90 องศา

76633T    ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำมุม 90 องศา
76635T    ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำมุม 90 องศา

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต
1. ปิดวาล์วนํ �า
2. ตรวจสอบทอ่นํ �าดีวา่ชํารุดหรือไม ่เปลี�ยนทอ่นํ �าหากจําเป็น
3. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
4. แนะนําแรงดนันํ �าที� 0.2 เมกะปาสคาล (2 บาร์)
5. แรงดนันํ �าสงูสดุของฝักบวัก้านแข็งอยูที่� 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากแรงดนันํ �ามีคา่มากกวา่ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) จําเป็น
 ต้องใช้ตวัลดแรงดนันํ �า อณุหภมิูนํ �าและห้องสงูสดุที� 60 องศาเซลเซียส โปรดเก็บฝักบวั, หวัฝักบวั และก้านฝักบวั ให้หา่งจากเครื�อง
 ทําความร้อน ซึ�งอาจทําให้ผลติภณัฑ์เสียหายหรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ระยะการตดิตั �ง

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

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

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.
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INSTALLATION

How to Install the Shower Column

Select a location in vertical wall to install shower column according 
to rough-in dimensions.

Drill the lower hole as anchors(1) diameter and lower base(3-1) 
position in the finished wall(NOTE: The arrow in the base is 
upward). Press anchors into the hole, secure the base by the 
screws(2). 

Rehearse the shower column kit(4) installation for the upper 
base(3-2) mounting location determination. Slide the tube joint(5) 
onto the shower column kit, and connect them to the base(NOTE: 
The arrow in the base is upward). Install the screws(7) into the tube 
joint with the hex wrench(6), and tighten them.

Place the shower column and the body against the finished wall. 
Connect the lower base and the diverter body kit(8). Position and 
tighten them by hex wrench. Mark the hole of upper base(3-2) with 
a pencil. Uninstall the shower column kit and tube joint.(NOTE: 
Don’t lose the screws.) 

Drill holes on the mark. Press the anchors into the holes. Secure 
the upper base(3-2) by the screws. Install the tube joint(5) to the 
base(3-2) and tighten them by screws. Reinstall the shower column 
kit with escutcheons (9) to the bases. Tighten the screws with the 
hex wrench. Screw the escutcheons with the bases until against 
the finished wall.

Install the tube kit(10) into the shower column kit. Install the nut(11) 
onto the tube kit with soft cloth between internal hole of the nut and 
the tube kit. Then screw the nut onto the shower column kit with 
strap wrench or soft cloth between the nut and regular wrench.

Connect the hose(12) with washers(13) between the mixer water 
supply and the connector(14). The connector(15) will be used for 
handshower connection. 

How to Install the Hand Shower(Only for 76633T)

Ensure the diverter handle(16) is in the position for hand show-
er(21), run hot and cold water for about one minute to remove any 
debris before the hand shower is installed.

Put the washers(22) in each end of the hose(23). Connect the hand 
shower and the connector(15) with hose.

Hang the hand shower into the shower bracket(24).

How to Install the Showerhead

Ensure the diverter handle(16) is in the position for shower-
head(19), run hot and cold water for about one minute to remove 
any debris before the showerhead is installed.

Take out the washer(17) and install the regulator(18) into the 
showerhead inlet if needed, then reinstall the washer as shown. 
Tighten the showerhead onto the tube kit outlet(20) with strap 
wrench. 

CLEANING INSTRUCTIONS

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft 
cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc. which could adversely 
affect the finish and are not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings. 

HANDLE OPERATION

Turn the diverter handle counter-clockwise, the handshower works; turn it clockwise, showerhead works. 

INSTALLATION CHECKOUT

Ensure that all connections are tight. Ensure that the handle is in the off position. 

Open the drain. Turn on main water supply and check for leaks. Repair as required.

ตดิตั �งชุดฝักบวั

เลือกพื �นที�ตดิตั �งชดุฝักบวั โดยอ้างอิงจากระยะการตดิตั �ง

เจาะรูด้านลา่งเพื�อตดิตั �งพกุ(1) และตําแหนง่แป้นยดึ(3-1) บนผนงั 
(ข้อสังเกต เครื�องหมายลกูศรของแป้นยดึชี �ขึ �น) สวมพกุเข้าไปในรูพกุ 
และยดึแป้นให้แนน่ด้วยสกรู(2)

ปรับชดุราวเลื�อน(4) เพื�อกําหนดตําแหนง่ตดิตั �งแป้นยดึ(3-2) สวมทอ่ข้อตอ่(5) 
เข้ากบัชดุราวเลื�อน จากนั �นประกอบชดุราวเลื�อนเข้ากบัแป้นยดึ (ข้อสังเกต 
เครื�องหมายลกูศรของแป้นยดึชี �ขึ �น) ขนัสกรู(7) ยดึทอ่ข้อตอ่ให้แนน่ด้วย
ประแจแอล(6)

ประกอบชดุราวเลื�อนให้ชิดผนงั ประกอบแป้นยดึและชดุปรับทางนํ �า(8) 
ปรับตําแหนง่และขนัให้แนน่ด้วยประแจแอล ใช้ดนิสอกําหนดตําแหนง่
แป้นยดึ(3-2) ถอดชดุราวเลื�อนและทอ่ข้อตอ่ออก (ข้อสังเกต ระมดัระวงั
อยา่ทําให้สกรูหาย)

เจาะรูยดึตามที�กําหนด สวมพกุเข้ากบัรูที�เจาะไว้ ขนัแป้นยดึ(3-2) ให้แนน่ด้วย
สกรู ประกอบทอ่ข้อตอ่(5) เข้ากบัแป้นยดึ(3-2) และขนัยดึให้แนน่ด้วยสกรู 
ตดิตั �งชดุราวเลื�อนและฝาครอบ(9) เข้ากบัแป้นยดึอีกครั �ง และขนัสกรูเพื�อ
ประกอบฝาครอบเข้ากบัแป้นยดึด้วยประแจแอล กระทั�งฝาครอบและแป้นยดึ
ชิดกบัผนงั

ประกอบก้านยดึหวัฝักบวั(10) เข้ากบัชดุราวเลื�อน จากนั �นสวมนอต(11) 
เข้าไปในก้านยดึหวัฝักบวัโดยสอดผ้านุม่เอาไว้ระหวา่งด้านในของนอตกบั
ก้านยดึหวัฝักบวั จากนั �นขนันอตให้แนน่ด้วยประแจจบัทอ่แบบสายหรือ
ใช้ผ้านุม่รองระหวา่งประแจเหลก็กบันอตเพื�อป้องกนัรอยบนผลติภณัฑ์

ประกอบสายนํ �าดี(12) และแแหวนรอง(13) ระหวา่งข้อตอ่นํ �าดี(14) และ 
ก๊อกวาล์วผสม สําหรับข้อตอ่(15) ใช้สําหรับประกอบเข้ากบัฝักบวัสายออ่น 

ตดิตั �งฝักบวัก้านแขง็

ให้มั�นใจวา่ มือบดิวาล์วปรับทางนํ �า(16) อยูใ่นตําแหนง่ใช้งานหวัฝักก้านแขง็(19) 
จากนั �นเปิดวาล์วนํ �าร้อนและนํ �าเยน็ทําความสะอาดทอ่นํ �าดีไว้สกัครู่ เพื�อขจดั
เศษสิ�งสกปรกตา่งๆ ก่อนทําการติดตั �ง

นําแหวนรอง(17) ออก แล้วจงึประกอบตวัลดแรงดนันํ �า(18) เข้าไปในรูนํ �าเข้า
ของหวัฝักบวัก้านแข็ง (หากจําเป็น) จากนั �นสวมแหวนรองกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ 
ดงัภาพ ประกอบหวัฝักบวัก้านแข็งเข้ากบัทอ่โค้ง(20) ให้แนน่ด้วยประแจจบัทอ่
แบบสาย

การตดิตั �ง

การตดิตั �ง

ทดสอบการตดิตั �ง

การดแูลรักษาและทาํความสะอาด

ตดิตั �งชุดฝักบวัสายอ่อน (เฉพาะรุ่น 76633T)

ให้แนใ่จวา่ มือบดิปรับทางนํ �า(16) อยูใ่นตําแหนง่ใช้งานฝักบวัสายออ่น(21) 
จากนั �นเปิดวาล์วนํ �าร้อนและนํ �าเยน็ทําความสะอาดทอ่นํ �าดีไว้สกัครู่ เพื�อขจดั
เศษสิ�งสกปรกตา่งๆ ก่อนทําการติดตั �ง

สวมแหวนแรง(22) เข้าทั �งสองด้านของปลายสายฝักบวั(23) จากนั �นจงึประกอบ
ฝักบวัสายออ่นเข้ากบัข้อตอ่นํ �าดี(15)

แขวนฝักบวัสายออ่นเข้ากบัขอแขวนฝักบวั(24)

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ให้แนใ่จวา่ ข้อตอ่ทกุตําแหนง่ขนัแนน่ และมือบดิอยูใ่นตําแหนง่ปิด

เปิดทางระบายนํ �า เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ หากชํารุดให้ทําการซอ่มแซม

หมนุมือบดิวาล์วปรับทางนํ �าทวนเข็มนาฬิกาเพื�อใช้งานฝักบวัสายออ่น 
หรือหมนุมือบดิวาล์วปรับทางนํ �าตามเข็มนาฬิกาเพื�อใช้งานหวัฝักบวัก้านแข็ง
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