
1. Minimum supply pressures: 0.5bar(0.05MPa).
2. Recommended supply static pressures: 3bar(0.3MPa) on 
hot and cold water.
3. Supply pressure greater than 5bar: install a pressure 
reducer.
4. Hot water temperatures, minimum: 50ºC, maximum:70ºC.
5. Recommended hot water temperature: 60ºC
(energy-saving).
6. Setting range, approximately: 20ºC to 50ºC.
7. Pressure difference between hot and cold supply: 2bar 
(0.2MPa) maximum.  
8. The highest working pressure for handspray & shower 
head is 0.5MPa(5bar). The highest water and environment 
temperature is 60ºC. Please keep handspray, shower head 
and the shower arm away from heater, or it may become 
damaged and cause injury to the user.
9. Check for leaks before covering the pipes, repairs as 
needed.
10. Check for leaks with water pressure test after covering 
the pipes. Please ensure test pressure below 0.8MPa(8bar) 
and test duration within 30 minutes.

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.
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9113X    ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ �าและยืนอาบแบบตดิผนังระบบเทอร์โมสแตทตกิพร้อมฝักบวัสายอ่อน
9112X    ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมฝักบัวสายอ่อน

ROUGH-IN DIMENSIONS

9112X

9113X

150

Wall-Mount Thermostatic Shower Faucet

OPERATION CONDITION

Ø
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Very hard water can obstruct the filters on the 
thermostatic cartridge and reduce the flow of 
water. Please clean the cartridge as follows: 
Shut off the water supply of the faucet and 
open the water flow handle, then proceed to 
remove the cartridge. The cartridge is 
sensitive, please be careful.

As fig.1 shown mark sure the groove on the 
temperature handle is aligned with number 38 
on the faucet body before your action. 
Remove the cover(28). Unscrew the screw 
(30) with a 3mm hex wrench(29, not provid-
ed). Remove the washer(31) and the 
temperature handle kit(32). Loosen the 
nut(33) with a 23mm sleeve, and remove it as 
Fig.2 shown. 

Screw the screw(34) into the cartridge stem 
(Fig.3). Pull out the cartridge cautiously with a 
plier(Fig.4). Clean the thermostatic cartridge 
by soaking it in warm vinegar. After cleaning, 
adjust the cartridge stem so that the black 
mark on the stem is correctly in line with the 
heave on the cartridge body, then be sure that 
the heave is aligned with number 38 on the 
faucet body, install the cartridge, and tighten 
the nut with 23mm sleeve(Fig.5). 

NOTE: Do not turn the cartridge when 
reinstall it. If you turned it without carefully, 
you should adjust it and be sure so that the 
black mark on the stem is correctly in line with 
the heave on the cartridge body(Fig.5).

Mark sure the groove on the temperature 
handle is aligned with number 38 on the 
faucet body, Install the temperature handle, 
then secure the handle by the screw with the 
washer, put on the cover(Fig.6). 

NOTE: When installing the temperature 
handle, make sure that the groove on the 
temperature handle is aligned with number 38 
on the faucet body.

Fig.1

Heave
Black Mark

Fig.5

Fig.6

3031

29

28

32

Fig.2

33

Fig.3
Fig.4

Groove

Groove

34
Cartridge Stem

Cartridge 

INSTALLATION INSTRUCTIONS
ขอแนะนําการติดตั้ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลา
การจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลู
ผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ระยะการตดิตั �ง
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. 

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

กอกผสมแบบติดผนังระบบเทอรโมสแตทติก

รุน อาปารู

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผนัง ผนัง

ผนัง

ร่อง

วาล์วควบคุม
อุณหภูมิ

รูปที� 3
รูปที� 4

รูปที� 2

รูปที� 1

วาล์วควบคุม
อุณหภูมิ

รอยบาก
เครื�องกํากบัสีดํา

รอยบาก

รูปที� 5

รูปที� 6

นํ �ากระด้างอาจทําให้ตวักรองที�ป้องกนัเศษสิ�ง 
สกปรกเข้าวาล์วควบคมุอณุหภมิูและเกิดการอดุตนัได้ 
ทําให้นํ �าไหลช้าลง ทําความสะอาดตวักรองโดย
ปิดวาล์วนํ �าเข้าและถอดมือบดิ จากนั �นนําวาล์ว
ควบคมุอณุหภมิูออก โปรดระวงัเนื�องจากวาล์ว 
ชํารุดได้งา่ย 

ตามรูปที�1 ก่อนปฎิบตัติามขั �นตอนสงัเกตตําแหนง่
ร่องบนมือบดิให้ตรงกบัหมายเลข 38 บนตวัเรือนก๊อก 
ถอดฝาครอบ(28) คลายสกรู(30) 
ด้วยประแจแอลขนาด
3 มม.(29, ไมร่วมอยูใ่นผลติภณัฑ์) ถอดแหวนรอง(31) 
และถอดมือบดิควบคมุอณุหภมิู(32) คลายนอต(33) 
ด้วยประแจบล๊อค 23 มม.ตามรูปที� 2 

ขนัสกรู(34) เข้ากบัวาล์วควมคมุอณุหภมิู(รูปที� 3) 
ดงึวาล์วควมคมุอณุหภมิูด้วยคีมอยา่งระมดัระวงั
(รูปที� 4) ทําความสะอาดวาล์วควบคมุอณุหภมิูโดย 
ใช้นํ �าส้มสายชอู่นุล้างทําความสะอาด เมื�อทําความ
สะอาดเสร็จเรียบร้อยให้ปรับวาล์วควบคมุอณุหภมิูที�มี
เครื�องหมายสีดําบนเกลียวอยูใ่นแนวเดียวกบัรอยบาก
บนวาล์วควบคณุอณุหภมิู ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ 
รอยบากบนวาล์วควบคมุอณุหภมิูตรงกบัหมายเลข 38 
บนตวัเรือนก๊อก ประกอบวาล์วควบคมุอณุหภมิูและ
ขนันอตด้วยประแจบล๊อค 23 มม.(รูปที� 5)

ข้อสังเกต: ห้ามหมนุวาล์วควบคมุอณุหภมิูระหวา่ง
การประกอบ หากหมนุอยา่งไมร่ะมดัระวงัจะต้อง
ปรับใหม ่ให้เครื�องกํากบัสีดําตรงกบัรอยบากบนวาล์ว
ควบคมุอณุหภมิู (รูปที� 5)
ให้แนใ่จวา่ ตําแหนง่ร่องบนมือบดิอณุหภมิูอยูต่รงกบั
หมายเลข 38 บนตวัเรือนก๊อก ประกอบมือบดิ
อณุหภมิู จากนั �นยดึให้แนน่ด้วยสกรูและแหวนรอง
จากนั �นประกอบฝาครอบมือบดิ (รูปที� 6)

ข้อสังเกต: เมื�อตดิตั �งมือบดิอณุหภมิู ให้แนใ่จวา่ 
ตําแหนง่ร่องบนมือบดิอณุหภมิูอยูต่รงกบัหมายเลข 
38 บนตวัเรือนก๊อก 

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

G1/2"
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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 �นผิวผลติภณัฑ์ คือ ล้างนํ �าสะอาดให้ทั�ว
 และเช็ดคราบนํ �าบนพื �นผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุครั �ง

สขุภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

1. แรงดนันํ �าไมตํ่�ากวา่ 0.5 บาร์(0.0.5 เมกะปาสคาล)
2. แนะนําให้ใช้แรงดนัทอ่จา่ยนํ �าที� 3 บาร์(0.3 เมกะปาสคาล)
 ทั �งทอ่นํ �าร้อนและนํ �าเยน็
3. ถ้าทอ่จา่ยนํ �ามีแรงดนัมากกวา่ 5 บาร์ ให้ตดิตั �งอปุกรณ์ลดแรงดนั
4. อณุหภมิูของนํ �าร้อนควรอยูร่ะหวา่ง 50°C ถงึ 70°C
5. แนะนําให้อณุหภมิูของนํ �าร้อนประมาณ 60°C (ประหยดัพลงังาน)
6. ควรกําหนดอณุหภมิูนํ �าผสมอยูร่ะหวา่ง 20°C ถงึ 50°C
7. แรงดนันํ �าระหวา่งน้ําร้อนและน้ําเยน็ มีคา่แตกตา่งกนัไมเ่กิน 2 บาร์
 (0.2 เมกะปาสคาล)
8. แรงดนันํ �าสงูสดุของฝักบวัและหวัฝักบวัอยูที่� 0.5 เมกะปาสคาล 
 (5 บาร์) ให้ลดแรงดนันํ �าอณุหภมิูนํ �าสงูสดุ 60°C ควรเก็บฝักบวั, 
 หวัฝักบวัและก้านฝักบวัให้หา่งจากเครื�องทําความร้อนซึ�งอาจทําให้
 ผลติภณัฑ์เสียหายหรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ
9. ตรวจสอบการรั�วซมึก่อนปิดฝาทอ่นํ �าหากมีการชํารุดให้ทําการซอ่มแซม
10. ตรวจสอบการรั�วซมึด้วยเครื�องวดัแรงดนันํ �าหลงัปิดฝาทอ่เรียบร้อยแล้ว
      ให้แนใ่จวา่แรงดนันํ �าตํ�ากวา่ 0.8 เมกะปาสคาล(8 บาร์) โดยตรวจสอบ
      ภายในเวลา 30 นาที   

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
Dimensions are approximate.

หน่วย: มม.
Unit: mm



                                                                                  
1161504-X2-E                                                                                                                                                    2     

INSTALLATION Tighten screws(16) to secure bracket support.  Before 
installing the bracket(17), check if the ring(18) of the bracket 
loosen. If yes, tighten the nut(19) on the bottom of the 
bracket with 9.5mm hex wrench. Apply a ring of plumbers 
putty or sealant around the back surface of the bracket. 
Screw the bracket onto the bracket support. Remove any 
excess putty or sealant. Hang the handspray on the bracket.

How to Install the Bracket
Select a location in vertical wall within reach 
of the shower hose to install shower bracket. 
Mark bracket support(14) mounting hole 
locations on the wall according to the 
dimension. Drill two holes on the finished 
wall, the holes should match the anchors(15). 
Install the anchors. 

How to Install the Handspray 
and the Hose
Remove the guards on the outlet connectors 
of the hose(11). Tighten one connector(11-1) 
of the hose to the connector(12). Tighten the 
other connector(11-2) to the handspray(13). 

15

How to Install the Outlet Kit
Flush the water supply pipes thoroughly to 
remove debris before installation. Determine 
where the outlet kit(1) will be located on 
vertical wall. Make a suitable hole in the 
wall. 

NOTE: The out surface of the finished wall 
should be between the MAX and MIN marks 
on the protectors(2) as Fig.1 shown. 

Use appropriate thread sealants or thread 
tape on the outlet bushes(3). Connect G1/2″ 
hot and cold supplies to the outlet kit as 
Fig.2 shown, and connect hot supply to the 
left on the outlet kit with red mark.

NOTE: Ensure the centerline of the 
screws(4) is perpendicular to the wall, the 
support plate(5) is horizontal.

During installation, the protectors remain on 
the valve body.

1

2

Fig.2

Fig.1

Cold

  นํ �าเยน็

Hot

4

5

How to Install the Body
Cut off the plastic guard against the wall 
after the wall is finished. Uninstall and 
discard the stopper(35) inside the connector 
(7). Slide the body(6) onto the outlet kit till it 
is against the wall. Rotate the connector(7) 
so that the body can install onto the outlet 
kit if needed. 

NOTE: Ensure that the side with "KOHLER" 
mark on the body is up. 

From the underside of the body, install the 
mounting plate(8) onto the screws(4). 
Tighten the nuts(9) onto the screws(4) to 
secure the mounting plate. Fit the cover(10).

3

7

6
8

9

10

11

11-2

11-1
12

13

14

16

17

18

19

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

Turn on the drain and main water supply, 
and check for leaks. Repair as needed.

For 9113X

Remove the cap(20), the screws (21), the 
waterfall part(22), the ring(23), the waterfall 
grid(24) and the handspray(13) in turn. Turn 
on the diverter handle, and slowly turn the 
temperature selector. Run water through the 
faucet for about one minute to remove any 
debris. Check for leaks. Shut off the faucet. 
Reinstall the handspray and aerator kit.

For 9112X

Remove the handspray(13). Turn on the 
water flow handle, and slowly turn the 
temperature selector. Run water through the 
faucet for about one minute to remove any 
debris. Check for leaks. Shut off the faucet. 
Reinstall the handspray.

INSTALLATION CHECKOUT

20
22
24

21
23

13

13

OPERATION INSTRUCTIONS
The temperature is set by slowly turning the temperature 
selector(right-hand handle). The factory default temperature 
is 38ºC. To get a higher temperature, continue turning the 
temperature selector(right-hand handle).

Water flow is set by turning the left-hand handle. For 9113X, 
Turn diverter handle counterclockwise for the handspray, the 
flowrate increase; turn clockwise for the spout, the flowrate 
increase; middle position off.
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CARE AND MAINTENANCE
The filters(25) protecting the faucet device 
may get obstructed and reduce water flow. 
When this happens, unscrew the seat kit(26) 
by a hex wrench(8mm) and take out the 
filters(25) and the check valves(27) after 
removing the faucet. Clean the filters by 
soaking them in warm vinegar. Reinstall them 
as the figure. (NOTE: Check valves should 
reinstall as original orientation.)

25

26

27

การตดิตั �ง

วธีิการตดิตั �งชุดท่อนํ �าดี

ข้อสังเกต: ผิวหน้ากระเบื �องบนผนงัควรอยู่
ในระยะไมเ่กิน(Max) และไมน้่อยกวา่(Min) 
ตามสญัลกัษณ์ที�ระบไุว้บนปลอกพลาสตกิ(2) 
ตามรูปที� 1

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สกรู(4) ตั �งฉาก
กบัผนงัและเพลทรอง(5) ได้ระดบั
ปลอกพลาสตกิยงัสวมอยูบ่นวาล์วในระหวา่งการตดิตั �ง

วธีิการตดิตั �งวาล์ว

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ด้านที�มี
สญัลกัษณ์ “KOHLER” อยูด้่านบน

จากด้านลา่งของวาล์ว ประกอบเพลทรอง(8) 
เข้ากบัสกรู(4) ขนันอต(9) เข้ากบัสกรู(4) 
เพื�อยดึเพลทรองให้แนน่ประกอบฝาครอบ(10)

วธีิการตดิตั �งหวัฝักบวัและสายฝักบวั

ถอดปลอกบนข้อตอ่สายนํ �าดี(11) ออก  
จากนั �นขนัข้อตอ่ด้านหนึ�งของสายนํ �าดี(11-1) 
เข้ากบัข้อตอ่(12) ขนัข้อตอ่อีกด้านหนึ�ง(11-2) 
เข้ากบัหวัฝักบวั(13)

วธีิการตดิตั �งขอแขวน
ระบตํุาแหนง่บนผนงัในระยะที�สายฝักบวัไปถงึ
เพื�อตดิตั �งขอแขวนหวัฝักบวั ทําเครื�องหมาย 
ตดิตั �งขอแขวน(14) บนผนงัตามระยะการตดิตั �ง 
เจาะรูสองรูบนผนังัและรูยดึควรมีขนาดพอดีกบั
พกุ(15)  จากนั �นให้สวมพกุ

ข้อแนะนําการใช้งาน

การปรับอณุหภมิูให้หมนุตวัปรับอณุหภมิู(มือบดิด้านขวา)
คา่ตั �งต้นถกูตั �งไว้ที� 38 องศาเซลเซียส ให้หมนุตวัปรับอณุหภมิู 
(มือบดิด้านขวา) เพิ�มขึ �นหากต้องการอณุหภมิูที�สงูขึ �น

การปรับอตัราการไหลของนํ �าให้หมนุมือบดิด้านซ้าย สําหรับ
รุ่น 9113Xหมนุมือบดิทวนเข็มนาฬิกาเพื�อให้ฝักบวัทํางานและ
เพิ�มปริมาณนํ �า หมนุตามเข็มนาฬิกาเพื�อให้ฝักบวัก้านแข็งทํางาน
และเพิ�มปริมาณนํ �า หมนุให้อยูต่รงกลางเพื�อปิดวาล์วนํ �า

การดแูลรักษาและซ่อมบาํรุง

ตวักรอง(25) ชว่ยป้องกนัอปุกรณ์เกิดการอดุตนั
ทําให้อตัราการไหลของนํ �าลดลง เมื�อเกิดการอดุตนั
ให้คลายสกรูข้อตอ่(26) ด้วยประแจแอล(8 มม.) 
และถอดตวักรอง(25) แล้วตรวจสอบวาล์ว(27) 
หลงัจากถอดอปุกรณ์ก๊อกนํ �า ทําความสะอาด
ตวักรองด้วยนํ �าส้มสายชอู่นุ แล้วประกอบกลบั
ตามเดมิ ดงัแสดงในรูป (ข้อควรระวัง:ตรวจสอบวา่
วาล์วประกอบกลบัเหมือนกบัตอนแรก)

ทดสอบการตดิตั �ง

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ นอตทกุตวัขนัแนน่และก้านโยก
อยูใ่นตําแหนง่ปิด

จากนั �นเปิดวาล์วนํ �า เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ 
ซอ่มแซม หากเกิดการรั�วซมึ

สาํหรับรุ่น 9113X
ถอดฝาครอบ(20) สกรู(21) แผน่นํ �า(22) 
แหวนรอง(23) แผน่กรองนํ �า(24) และฝักบวั(13) 
หมนุวาล์วเปลี�ยนทางนํ �า และคอ่ยๆปรับมือบดิ
ปรับอณุหภมิู เปิดนํ �าทิ �งไว้สกัครู่ เพื�อขจดัเศษ
สิ�งสกปรกตา่งๆ ออกจากก๊อกนํ �าและตรวจสอบ 
การรั�วซมึ ปิดก๊อกและประกอบฝักบวัและ 
ชดุปากก๊อกเข้าตําแหนง่เดมิ

ขนัสกรู(16) เพื�อยดึฐานขอแขวน ก่อนการติดตั �งขอแขวน(17) 
ให้ตรวจสอบถ้าหากแหวนรอง(18) วา่หลวมหรือไม ่ถ้าหากหลวม
ขนันอต(19) บนด้านใต้ขอแขวนให้แนน่ด้วยประแจแอลขนาด 
9.5 มม. ทาซลิโิคนรอบด้านหลงัขอแขวน ประกอบขอแขวนเข้ากบั 
ฐานขอแขวน ทําความสะอาดซลิโิคนสว่นเกินออกแขวนหวัฝักบวั
สายออ่นเข้ากบัขอแขวน  

ถอดฝักบวัออก(13) จากนั �นหมนุมือบดิและคอ่ยๆ 
หมนุมือบดิปรับอณุหภมิูเปิดนํ �าทิ �งไว้สกัครู่
เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆออกจากก๊อกนํ �า 
และตรวจสอบการรั�วซมึ ปิดมือบดิและประกอบ
ฝักบวัเข้าตําแหนง่เดมิ

สาํหรับรุ่น 9112X

นํ �าร้อน

35

เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี 
เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ ก่อนการตดิตั �ง
กําหนดตําแหนง่ตดิตั �งชดุทอ่นํ �าดี(1) บนผนงั
จากนั �นเจาะรูบนผนงั

ทาซลิโิคนหรือใช้เทปพนัเกลียวพนัรอบเกลียว(3) 
ประกอบเกลียวข้อตอ่นํ �าร้อนและนํ �าเย็นขนาด 
G1/2 นิ �ว เข้ากบัทอ่นํ �าดีตามรูปที� 2 และตอ่เกลียว
ข้อตอ่นํ �าร้อนเข้ากบัทางนํ �าออกที�อยูด้่านซ้าย 
ที�มีเครื�องหมายกํากบัสีแดง

ตดัฝาครอบออกจากผนงั หลงัจากปกูระเบื �อง
บนผนงัเรียบร้อย ถอดและทิ �งตวัอดุ(35) 
ข้างในข้อตอ่(7) เลื�อนวาล์ว(6) เข้ากบัชดุนํ �าดี 
ให้ชิดกบัผนงั หมนุข้อตอ่(7)เพื�อประกอบวาล์ว 
เข้ากบัชดุทอ่นํ �าดีได้ตามความเหมาะสม
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การรับประกันสินค้า LIMITED WARRANTY
Kohler (Thailand) Public Company Limited warrants to the original 
products, which are purchased from authorized distributors and dealers 
within Kingdom of Thailand only, to be free of defects in material and 
workmanship.

Within the below mentioned periods from the date of purchase, 
Kohler(Thailand) Public Company Limited will at its election, repair, 
replace or make appropriate adjustment where company’s inspection 
disclose any such defect occurring in normal usage and maintenance 
but is not responsible for labor charges, removal charges, installation, 
or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of 
Kohler(Thailand) Public Company Limited exceed the purchase price 
of the product. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in 
Thailand. 
    • Ceramic  Valve(leak/drip) 
        - Lifetime Limited Warranty* for residential use  
        - and Five (5) Years for commercial use
    • Finish                                    Five(5) Years 
    • Fitting                                    Five(5) Years
    • Automatic faucet                   One(1) Year
    • Hygiene spray(leak/drip        Five(5) Years for selected models
      from hygiene spray body)      only
    • Shower                                  Five(5) Years 
    • Bathroom accessories          Five(5) Years 
This limited warranty DOES NOT COVER the defect or damage caused 
by accident, natural disasters such as fire, flood, or earthquake, misuse 
or abuse of products. Improper care and cleaning will avoid the warranty. 
Consumers are responsible for the cost of service parts and service 
fee for such cases. 

To ensure continuous product quality and performance, as well as 
product durability and lifetime, without any damage to the product, 
consumers should purchase and use only genuine service parts and 
after-sales services from Kohler (Thailand) Public Company Limited or 
company’s authorized service centers, distributors, or dealers only. 

*KOHLER®   Faucet Lifetime Limited Warranty

Kohler (Thailand) warrants its faucets manufactured after January 1, 
1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as 
the original consumer purchaser owns his or her home. If the faucet 
should leak or drip during normal use, Kohler (Thailand) will, free of 
charge; replace the new cartridge necessary to put the faucet in good 
working condition.

Kohler (Thailand) also warrants all other aspects of the faucet or 
accessories (“Faucet”)**to be free of defects in material and workmanship 
during normal residential use for as long as the original consumer 
purchaser owns his or her home. If a defect is found in normal residential 
use, Kohler (Thailand) will, at its election, repair, provide a replacement 
part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product 
caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. 
Improper care and cleaning will also void the warranty.

Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to 
Kohler(Thailand) with all warranty claims. Kohler (Thailand) is not responsi-
ble for labor charges, installation, or other incidental or consequential costs. 
In no event shall the liability of Kohler (Thailand) exceed the purchase 
price of the Faucet. 

Important: Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, 
bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recom-
mended for chrome. This will void the warranty. 

To obtain warranty service, please contact your dealers or contact the 
KOHLER (Thailand) Call Center, together with proof of purchase at;

Call Center 

KOHLER (Thailand) Public Company Limited
16th Floor, Jasmine City Building
2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road,
Wattana, Bangkok 10110 
Tel:  02204-6222 Fax: 0-2204-6224
Email: callcenterthailand@kohler.com

COPYRIGHT ©2014 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 



 
SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล
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Wall-Mount Thermostatic Shower Faucet

870721
O-Ring
โอริง

1248781**
Hose
สายฝักบัว

3015440**
Bush
ปลอก

3002511
Valve
วาล์ว

3026040
Handle Kit
มือบิด

832940
Washer 
แหวนรอง

831306
Screw
สกรู3010466**

Handle Plug
ฝาครอบปิด
มือบิด

831752
Check Valve
วาล์วกนันํ �าไหล
ย้อนกลบั

APARU

3013720
Washer 
แหวนรอง 1150892

Cover
ฝาครอบ

3015441**
Washer
แหวนรอง

52149
O-Ring
โอริง

3010647
Handspray Ring
แหวนรองฝักบัว
สายอ่อน

836586
Strainer
แหวนตะแกรง

34353
O-Ring
โอริง

870495
O-Ring
โอริง

1172083
Seat Kit
ชุดกระบอกวาล์ว

1151325
Mounting Plate
เพลทรอง

1138768
Nut
นอต

3026040
Handle Kit
มือบิด

832940
Washer 
แหวนรอง

831306
Screw
สกรู

3010466**
Handle Plug
ฝาครอบปิด
มือบิด

3013720
Washer 
แหวนรอง

3004823
Thermostatic 
Valve
วาล์วควบคุม
อุณหภูมิ

3013720
Washer 
แหวนรอง

3010699
Nut
นอต

3026040
Handle Kit
มือบิด

832940
Washer 
แหวนรอง

3010466**
Handle Plug
ฝาครอบปิด
มือบิด

831306
Screw
สกรู

870721
O-Ring
โอริง

3015440**
Bush
ปลอก

1150892
Cover
ฝาครอบ

3010711
Waterfall Grid
แผน่กรองนํ �า

3010858
Ring
แหวนรอง

3010712
Waterfall Part
แผน่ผืนนํ �าตก

831931
Screw
สกรู

3010713
Cap
ฝาครอบ

1096037**
Handspray
ฝักบัว

3010647
Handspray
Ring
แหวนรองฝักบัว
สายอ่อน

3010728
Nut
นอต

3007287
Diverter 
Valve
วาล์วเปลี�ยน
ทางนํ �า

3015441**
Washer
แหวนรอง

52149
O-Ring
โอริง

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

กอกผสมแบบติดผนังระบบเทอรโมสแตทติก

รุน อาปารู

9113X    ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ �าและยืนอาบแบบตดิผนังระบบเทอร์โมสแตทตกิพร้อมฝักบวัสายอ่อน
9112X    ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมฝักบัวสายอ่อน

1045298**
Bracket
ขอแขวน

1120988
Anchor
พุก

1025248**
Mounting Bracket
ฐานรองขอแขวน

1119427
Screw
สกรู

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
**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.
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

870654
O-Ring
โอริง


