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ขอ้มลูในคูม่อืนีม้าจากขอ้มลูผลติภณัฑล์า่สดุทีม่อียูใ่นชว่งเวลาการ
จัดพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือนี้มีข้อมูลสำาคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์

รูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่แสดงขั้นตอนการติดตั้งอาจแตกต่างจาก 
รุ่นที่ดำาเนินการติดตั้ง

ข้อแนะนำา:

•	 เปิดวาล์วนํ้าทำาความสะอาดท่อนำ้าดี เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ

•	 ห้ามถอดพลาสติกครอบวาล์วออก จนกว่าจะติดตั้งเสร็จ

•	 ติดตั้งวาล์ว 880X อ้างอิงจากระยะการติดตั้ง รุ่น 14683X-4 

 ติดตั้งวาล์ว 882X อ้างอิงจากระยะการติดตั้ง รุ่น 14682X-4

All information is based on the lastest 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.

The product pictured in the installation steps may differ 
from the model being installed.

NOTES: 

• Flush the water supply pipes thoroughly to remove 
debris.

• Do not remove the plaster guard from the valve body 
until instructed to.

• Install valve 880X according to the rough-in 
 dimensions of 14683X-4. Install valve 882X according 

to the rough-in dimensions of 14682X-4.

ขนาดระยะแสดงค่าประมาณ  หน่วย: มม.

Dimension are approximate. Unit: mm.

INSTALLATION AND CARE GUIDE

ข้อแนะนำ�ก�รติดตั้งและก�รดูแลรักษ�

   LOURE SINGLE LEVER RECESS TRIM 

เฉพ�ะฝ�ครอบว�ล์วผสมฝังผนัง รุ่น ลัวร์

K-14682X, K-14683X
ก่อนเริ่มการติดตั้ง BEFORE YOU BEGIN

ระยะการติดตั้ง ROUGH-IN DIMENSION
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162x162

53

80
107

162x162

53

80
107

65

102Min/ 102Min/

32-42
or/หรือ 40-49

32-42
or/หรือ 40-49

Finished wall/Finished wall/

คานอยที่สุด คานอยที่สุด

ผนัง ผนัง
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•	 ติดตั้งวาล์ว 880X อ้างอิงจากระยะ 
 การติดตั้ง รุ่น 14683X-4 
 ติดตั้งวาล์ว 882X อ้างอิงจากระยะ 
 การติดตั้ง รุ่น 14682X-4

•	 ถอดพลาสติกครอบวาล์ว(1) ออก หลังจาก 
ติดตั้งวาล์วเข้ากับผนังเรียบร้อยแล้ว

•	 สวมฝาครอบวาลว์(4) เขา้กบัตวัวาลว์(3)
โดยหันให้หัวปลั๊กอยู่ด้านนอก(13) (ข้อ
แนะนำา: ห้ามถอดแหวนรองยางออก 
(12, 14)) ดันฝาครอบวาล์วจนชิดผนัง
แล้วขันให้แน่นด้วยสกรู 

•	 สวมฝาครอบตัวนอก(5) โดยให้ร่องบาก 
(6) อยู่ด้านล่าง ดันฝาครอบตัวนอกจน
ชิดผนัง

•	 อ้างอิงระยะความสูงของวาล์วจากผนัง	
ตามระยะท่ีกําหนด	เลือกใช้ปลอกวาล์ว(7)		
หรอืปลอกวาลว์แบบหนา(8)	ขนัฝาครอบ
วาล์ว(9)	เข้ากับวาล์ว

•	 ติดตั้งก้านโยก(10) โดยขันชุดสกรูยึดให้
แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม(16) และปิด 
ช่องสกรูด้วยปุ่มปิด

•	 กา้นโยกอยูใ่นตำาแหนง่ปดิ ดงัภาพแสดง

NOTES: 

• Install valve 880X according 
to the rough-in dimensions of 
14683X-4. Install valve 882X 
according to the rough-in 

 dimensions of 14682X-4.

• Remove the plastic guard(1) 
after complete the finished wall.

• Slide the cover kit(4) on the 
valve(3) with the plug(13) facing 
outside. (NOTE: Don’t squeeze 
out the rubber rings (12, 14)). 
Push it against the wall. Secure 
it with screws(15).

• Put the faceplate(5) onto the 
cover kit with slots(6) downwards. 
Push it against the wall. 

• According to the length of the 
valve extending from the finished 
wall, select the sleeve(7) or 
extension sleeve(8). screw the 
bonnet(9) on the valve.

• Install handle(10): Tighten the   
 setscrew(11) with hex wrench(16). 

Press plug button(17) into the 
hole.

• The illustration shown is the 
correct position of the handle in 
the off position.

เพื่อการดูแลรักษาและทำาความสะอาดผลิตภัณฑ์ของท่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคำาแนะนำาดังนี้

•	 ทดสอบนำ้ายาทำาความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในบริเวณ            
ที่ไม่เป็นที่สังเกตก่อนใช้นำ้ายาทำาความสะอาด

•	 หลังจากที่ใช้นํ้ายาทำาความสะอาด เช็ดทำาความสะอาดและ        
ล้างนำ้าออกทันที จากนั้นเช็ดให้แห้ง

•	 ห้ามแช่นำ้ายาทำาความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์

•	 ใชฟ้องนํา้หรอืผา้นุม่ทำาความสะอาดพืน้ผวิผลติภณัฑ ์หา้มใช ้
วัสดุหยาบ เช่น แปรงหรือแผ่นขัด

•	 ข้อแนะนำาในการดูแลพ้ืนผิวผลิตภัณฑ์คือ ล้างนำา้สะอาดให้ท่ัว 
และเช็ดคราบนำ้าบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน 
ทุกครั้ง

For best results, keep the following in mind when 
caring for your product:

• Always test your cleaning solution on 
 an inconspicious 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 care and cleaning technique is to rinse 
thoroughly and blot dry any water from the surface 
after each use.

การติดตั้ง                            INSTALLATION

การดูแลรักษาและทำาความสะอาด       CARE AND CLEANING
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บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้า 
ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ผูแ้ทนจำาหนา่ย ภายในประเทศไทยเทา่นัน้ การรบัประกนัสนิคา้
ตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตำาหนิ ชำารุด ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน 
บริษัทฯจะดำาเนินการซ่อมหรือเห็นสมควรเปลี่ยน เฉพาะสินค้านั้นๆหรือในรุ่นที ่
เทียบเท่าโดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า ท้ังน้ี บริษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะตัวสินค้า
เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง รื้อถอน รวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆที่เกิดจากตัวสินค้า ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง รอยขีดข่วน
ที่เกิดจากการติดตั้ง หรือเกิดจากการกระทำาของลูกค้า การผุกร่อนเนื่องจาก
สารเคมี การใช้งาน และการบำารุงรักษาที่ผิดวิธี การรับประกันจะครอบคลุม
เฉพาะสินค้าที่ซื้อและติดตั้งภายในประเทศไทยเท่านั้น
ระยะเวลาการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า: 
 • เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมจากปากก๊อก) 
   -  ตลอดอายุการใช้งาน* สำาหรับบ้านพักอาศัย
   -  และ 5 ปี สำาหรับสถานที่สาธารณะ
 • ตัวก๊อก อายุการรับประกันสินค้า 1 ปี
 • อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า อายุการรับประกันสินค้า 3 ปี
 • ก๊อกอัตโนมัติ อายุการรับประกันสินค้า 1 ปี
 • สายฉีดชำาระ อายุการรับประกันสินค้า 5 ปี (เฉพาะรุ่น)
  (เฉพาะการรั่วซึมจากหัวฉีดชำาระ)
 • ฝักบัว อายุการรับประกันสินค้า 1 ปี
 • อุปกรณ์ประกอบห้องนำ้า อายุการรับประกันสินค้า 1 ปี
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำาแนะนำาเรื่องการ
ใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณะภัย 
หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวนี้ 
อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขทั้งสิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าอะไหล่ และค่าบริการในการซ่อมแซมเอง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้งผิดวิธี การรื้อถอน 
รวมถงึความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้จากตวัสนิคา้ จากความเสยีหาย
จากการเคลื่อนย้าย รอยขีดข่วนจากการกระทำาของลูกค้า การบำารุงรักษาที่ 
ผิดวิธี ปัญหาจากการใช้สารเคมี ความร้อนและสารละลายต่างๆ
เพือ่ใหส้นิคา้มปีระสทิธภิาพและคณุภาพในการใชง้านไดด้อียา่งสมำา่เสมอและ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความ เสียหาย ลูกค้าควรเลือกใช้
อะไหล่ วัสดุ และ/หรือการบริการจากบริษัทหรือตัวแทนจำาหน่ายเท่านั้น 

*การรับประกันก๊อกนํ้าตลอดอายุการใช้งาน
บริษัทโคห์เลอร์รับประกันก๊อกนำ้าของบริษัทที่ผลิตตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2540 
เปน็ตน้ไป โดยจะรบัประกนัการรัว่ซมึและนำา้หยดจากปากกอ๊ก โดยจะรบัประกนั
ตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อครอบครองที่พักอาศัยนั้น โดยการรับประกันจะสิ้นสุด 
เมื่อเปลี่ยนผู้ถือครองที่พักอาศัยนั้นหรือผู้ซื้อสิ้นอายุ ถ้าก๊อกนำ้ามีการรั่วซึมหรือ
นำ้าหยดจากการใช้งานปกติ บริษัทโคห์เลอร์จะส่งเซรามิควาล์วตัวใหม่เพื่อ
ทดแทนตัวที่ชำารุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริษัทฯรับประกันก๊อกนำ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า
ทีพ่บปญัหาขอ้บกพรอ่งจากการผลติเทา่นัน้ บรษิทัฯจะดำาเนนิการซอ่มแซมหรอื
เปลี่ยนสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่าให้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่
หรือตัวสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าติดตั้ง หรือ 
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการการขนส่ง การติดตั้ง รื้อถอน การดัดแปลง
แก้ไขอุปกรณ์ของตัวสินค้า รวมถึงการใช้งาน และการทำาความสะอาดที่ผิดวิธี
หรือสิ่งอุดตันต่างๆอันเป็นสาเหตุทำาให้สินค้าบกพร่อง บริษัทฯจะพิจารณา 
การขอรับประกันจากเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือ
หลักฐานอื่นๆโดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นสำาคัญ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารอ้างอิงดังกล่าว

ขอ้ควรระวงั สนิคา้ตอ้งไมเ่คยผา่นการทำาความสะอาดดว้ยสารทำาความสะอาด
ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย กรด แอลกอฮอล์ สารฟอกผ้าขาว สารทำาละลาย 
แว๊กซ์ หรือ สารประกอบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะแก่การทำาความสะอาดผิวโครเมี่ยม

โปรดตดิตอ่ขอรบัประกนัสนิคา้จากรา้นคา้ ตวัแทนจำาหนา่ยทีส่ัง่ซือ้โดยตรง หรอื
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมเอกสารการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาทำาการได้ที่ 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลอยเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-6222   โทรสาร. 0-2204-6224
อีเมล: callcenterthailand@kohler.com 
ลิขสิทธิ์ ©2554 บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

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 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 (brass) 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 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 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:  0-2204-6222  Fax: 0-2204-6224

Email: callcenterthailand@kohler.com

COPYRIGHT ©2011 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED.

การรับประกันสินค้า LIMITED WARRANTY



1114995-X2-A                                                                        4 ©2011 Kohler Co. 

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

SERVICE PARTS

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

   LOURE SINGLE LEVER RECESS TRIM 

เฉพ�ะฝ�ครอบว�ล์วผสมฝังผนัง รุ่น ลัวร์

K-14682X, K-14683X

**Finish/color code must be specified when ordering
**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์

3007136
Cover Kit for 14683X-4

3010602
Screw

3006927
Bonnet

3006902
Ring

1109687**
Handle

880002**
Plug Button Kit

833730
2.5mm Hex Wrench

1109689**
Sleeve

ฝาครอบวาลว 
สำหรับรุน 14683X-4

สกรู

ฝาครอบวาลว

แหวนรอง

กานโยก

ชุดปุมปด

ประแจหกเหลี่ยม
ขนาด 2.5 มม.

ปลอกวาลว
3007134
Cover Kit for 14682X-4
ฝาครอบวาลว 
สำหรับรุน 14682X-4

3006902
Ring
แหวนรอง

3006903
Ring for 14682X-4
แหวนรอง 
สำหรับรุน 14682X-4

1115725**
Extension Sleeve
ปลอกวาลวแบบหนา

1109688**
Faceplate for 14682X-4
ฝาครอบตัวนอก 
สำหรับรุน 14682X-4

1111508**
Faceplate for 14683X-4
ฝาครอบตัวนอก 
สำหรับรุน 14683X-4


