
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.

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove 
debris.
2. Do not remove the plaster guard from the valve 
body until instructed to.
3. Install valve 880X according to the rough-in 
dimensions of 10317X-4, Install valve 882X 
according to the rough-in dimensions of 9105X-4.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษาSingle Lever Recessed Trim

 
SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล Single Lever Recessed Trim
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ROUGH-IN DIMENSIONS

TANCETANCE

The finished wall
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9105X-4 10317X-4

1130087**
Faceplate
ฝาครอบตัวนอก
(Only for 9105X-4)
(สำหรับรุน 9105X-4)

3007136
Cover Kit
ชุดฝาครอบ
(Only for 10317X-4)
(สำหรับรุน 10317X-4)

3010602
Screw
สกรู

3007134
Cover Kit
ชุดฝาครอบ
(Only for 9105X-4)
(สำหรับรุน 9105X-4)

3010602
Screw
สกรู

1132232**
Faceplate
ฝาครอบตัวนอก
(Only for 10317X-4)
(สำหรับรุน 10317X-4)

1130088**
Handle
มือบิดกานโยก

833438
Screw
สกรู

833730
Hex Wrench
ประแจหกเหลี่ยม

834705**
Plug

ฝาครอบหัวสกรู

3006927**
Bonnet
ฝาครอบ3006902

Ring
แหวนรอง

3006903
Ring
แหวนรอง
(Only for 9105X-4)
(สำหรับรุน 9105X-4)

3006902
Ring
แหวนรอง

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
**Color code must be specified when ordering

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

กอนเริ่มการติดตั้ง

ขอมูลในคูมือนี้มาจากขอมูลผลิตภัณฑลาสุดที่มีอยูในชวงเวลา
การจัดพิมพ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑที่มีอยูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับผูใชงาน

ขอสังเกต
1. เปดน้ำเพ่ือทำความสะอาดและขจัดเศษตางๆออกจากทอน้ำดี 
กอนประกอบกับวาลวน้ำเขา
2. หามถอดฝาครอบวาลวออกจนกวาจะทำการติดต้ังเสร็จเรียบรอย

3. ติดตั้งวาลว 880X ตามรูประยะการติดตั้ง 10317X-4,
ติดตั้งวาลว 882X ตามรูประยะการติดตั้ง 9105X-4.

ระยะการติดตั้ง

The finished wall
ผนัง

เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงผนังรุน สแตนซ

10317X-4    เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงผนังรุน สแตนซ

9105X-4      เฉพาะฝาครอบวาลวฝงผนังและลงอางรุน สแตนซ

เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงผนังรุน สแตนซ

35~45 35~45

10317X-4    เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงผนังรุน สแตนซ

9105X-4      เฉพาะฝาครอบวาลวฝงผนังและลงอางรุน สแตนซ
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INSTALLATION

NOTE: Install valve 880X according 
to the rough-in dimensions of 
10317X-4, Install valve 882X 
according to the rough-in dimensions 
of 9105X-4.

Remove the plastic guard(1) after 
completed the finished wall.

Slide the cover kit(4) onto the valve(3) 
with the plugs(13) facing 
outside(Note: Don't squeeze out the 
rings12,14). Push it against the wall. 
Secure it with the screws(2, length 
50mm). Slide the faceplate(5) onto 
the valve with slots(6) downwards. 
Push it against the wall. Screw the 
bonnet(7) on the valve.

Install handle(8): Tighten the 
setscrew(9) with hex wrench(10). 
Press plug button(11) into the hole. 

The illustration shown is the correct 
position of the handle in the closed 
position.
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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

เพื่อการดูแลรักษาและทําความสะอาดผลิตภัณฑของทาน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้

• ทดสอบน้ำยาทําความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑในบริเวณ
ที่ไมเปนที่สังเกตกอนใชนํ้ายาทําความสะอาด

• หลังจากที่ใชนํ้ายาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและ
 ลางนํ้าออกทันที จากนั้นเช็ดใหแหง

• หามแชนํ้ายาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ

• ใชฟองนํ้าหรือผานุมทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ หามใช
วัสดุหยาบ เชน แปรงหรือแผนขัด

• ขอแนะนำในการดูแลพ้ืนผิวผลิตภัณฑคือ ลางน้ําสะอาดใหท่ัว
และเช็ดคราบน้ําบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑหลังจากการใชงานทุกคร้ัง

การรับประกันสินคา 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) 
        - Lifttime Limited Warranty* for residential use  
        - and Five (5) Years for commercial use
    • Finish                                    One(1) Year 
    • Fitting                                    Three(3) Years
    • Automatic faucet                   One(1) Year
    • Hygiene spray(leak/drip        Five(5) Years for selected models
      from hygiene spray body)      only
    • Shower                                  One(1) Year 
    • Bathroom accessories          One(1) Year 
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 
responsible for labor charges, installation, or other incidental or consequen-
tial 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 
recommended 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 ©2011 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

วิธีการติดตั้ง

ขอสังเกต ติดตั้งวาลว 880X ตามรูประยะการ
ติดต้ัง 10317X-4, ติดต้ังวาลว 882Xตามรูป 
ระยะการติดตั้ง 9105X-4.

ถอดปลอกครอบวาลวออกหลังจากติดตั้งวาล
วน้ำเรียบรอยแลว

สวมชุดฝาครอบ (4) เขากับตัววาลว (3)
โดยหันใหหัวปลั๊ก (13) ออกทางดานนอก
(ขอควรระวัง: อยาใหแหวนยาง 12,14 หลุดออก)
ดันชุดฝาครอบจนชิดกับผนัง
แลวขันใหแนนดวยสกรู (2, ยาว 50 มม)
สวมฝาครอบตัวนอก (5) เขากับวาลวน้ำ
จัดทิศทางใหชองวาง (6) ลงดานลาง
ดันฝาครอบตัวนอกติดกับผนัง ขันฝาครอบ (7) 
ใหแนน

ติดตั้งมือบิดกานโยก (8): ขันสกรูตัวหนอน (9) 
ดวยประแจหกเหลี่ยม (10) ใหแนน 
ปดฝาครอบหัวสกรู (11)

รูปแสดงตำแหนงการติดตั้งที่ถูกตอง 
มือบิดกานโยกอยูในตำแหนง “ปด”


