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99480T-4    ก๊อกผสมอ่างล้างจาน
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ขอแนะนําการติดตั้ง คูมิน

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ข้อสงัเกต:
1. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั�วซมึบนทอ่นํ �าประปา เปลี�ยนและซอ่มแซมหากจําเป็น
2. เปิดวาล์วนํ �า ทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
3. หากเป็นไปได้ให้ตดิตั �งก๊อกนํ �าก่อนตดิตั �งอา่งล้างจาน

การใช้งานมือบดิ

คอ่ยๆ หมนุมือบดิก้านโยกโดยหมนุตามเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าเยน็และหมนุทวนเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าร้อน

มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

ระยะการตดิตั �ง

*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*หน่วย: มม.

INSTALLATION INSTRUCTIONS KUMIN

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.

NOTE:
1. Inspect the supply pipes for damage and leakage. Replace and maintain as necessary
2. Flush the water supply pipes thoroughly to remove any debris.
3. If possible, install this faucet before installing sink.

HANDLE OPERATION 

Open the handle gently. Turn clockwise for cold water, turn counter-clockwise for hot water.

STANDARD APPLICABLE

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

ROUGH-IN DIMENSIONS
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1222603**

1226351**

1226347**

833438

834754

1226352

3014293

1232536

1226353

1226356

1227275

836549

1226354 1226355**

99480T-4    Tube Spout Kitchen Faucet

KUMINSERVICE PARTS

**Color code must be specified when ordering

INSTALLATION

Install the mounting stud(1) into the faucet body base(2). Insert the washer (3) 
under the body assembly. Insert the flexible supply hoses(4) into the sink.

From underside of the sink, place the washers(5, rubber washer is on the top) 
and the nut(6) onto mounting stud. Position the faucet so that the handle is on 
the right side. Tighten faucet on the sink by screwing the nut.

Attach the hoses to water supplies. The hose with "COLD" label is for cold 
water.

INSTALLATION CHECKOUT

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

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

Remove the aerator(7). Turn the faucet handle on. Run hot and cold water 
through the spout for about one minute to remove any debris. Remove debris 
from the aerator. Shut off the faucet and reinstall the aerator.

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.

"LEAD FREE" is marked on the back of the faucet signifying its compliance with the United States AB1953 **ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั�งซื �อผลิตภณัฑ์

อุปกรณประกอบและอะไหล คูมิน

ข้อแนะนําการตดิตั �ง

ประกอบสลกัเกลียว (1) เข้ากบัฐานก๊อก (2) สวมแหวนรอง (3) จากนั �นประกอบสายนํ �าดี (4) 
ใต้อา่งล้างจาน 

สวมแหวนรองรูปเกือกม้า (5, แหวนรองยางอยูด้่านบน) และนอต (6) เข้ากบัสลกัเกลียวจาก
ด้านใต้ของอา่งล้างจาน จดัตําแหนง่ก๊อกนํ �าให้มือบดิก้านโยกอยูด้่านขวา
ขนันอตให้แนน่เพื�อยดึก๊อกนํ �าเข้ากบัอา่งล้างจาน

ประกอบสายนํ �าดีเข้ากบัทอ่นํ �าดีโดยตอ่สายนํ �าดีที�มีป้าย “COLD” กํากบัเข้ากบัทอ่นํ �าเยน็

ทดสอบการตดิตั �ง

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่และมือบดิก้านโยกอยูใ่นตําแหนง่ปิด

เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น

ถอดปากก๊อก (7) จากนั �นเปิดก๊อกนํ �าทิ �งไว้สกัครู่เพื�อชะล้างสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก
ขจดัสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกนํ �าจากนั �นประกอบปากก๊อกกลบัเข้าที�

การดแูลรักษาและทาํความสะอาด

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

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ตวัอักษร "LEAD FREE" ที�อยู่หลังก๊อกนํ �าแสดงให้ทราบว่าผลิตภณัฑ์นี �ได้รับการรับรองมาตรฐาน AB1953 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

99480T-4    ก๊อกผสมอ่างล้างจาน


