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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. Shut off the water supplies to the fitting.
2. Observe all local plumbing and building codes.
3. Do not remove the guards until instructed to do so. 
4. The minimum inlet water pressure for the diverter is 
0.05MPa(0.5bar).
5. Tighten the nuts to 65Nm~100Nm. Check for leaks 
before covering the pipes, repairs as needed.
6. Inlet threads of yoke are Rc1/2".
7. Please ensure only apply water pressure test on 
the product, and empty the air in pipe and faucet 
thoroughly before the test. Please ensure test      
pressure below 0.8MPa (8 bar) and test duration 
within 30 minutes.

 

 

 
 

 

 

 

 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดตั้ง Recessed Bath/Shower Valve System 

ROUGH-IN DIMENSIONS
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ระยะการติดตั้ง

กอนเริ่มการติดตั้ง

HANDLE OPERATION

13677X-4    ชุดมือบิดและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางยืนอาบ
13678X-4    ชุดมือบิดและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ

Left handle opens with one-quarter turn clockwise. 
Right handle opens with one-quarter turn 
counter-clockwise.

ชุดมือบิดและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ

รุน ฟอรเต

ขอมูลในคูมือนี้มาจากขอมูลผลิตภัณฑลาสุดที่มีอยูในชวงเวลา
การจัดพิมพบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่มีอยูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับเจาของผลิตภัณฑ

ขอสังเกต
1. เปดวาลวน้ำทำความสะอาดทอน้ำดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกตางๆ
2. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
3. หามถอดฝาครอบวาลวออก จนกวาจะติดตั้งเสร็จ
4. แรงดันน้ำไมต่ำกวา 0.05 เมกะปาสคาล(0.5 บาร)
5. ขันนอตใหไดระหวาง 65 ถึง 100 นิวตันเมตร
    ตรวจสอบการรั่วซึมตามขอตอทอน้ำหากมีการรั่วซึม
    ใหทำการซอมแซม
6. เกลียวทอน้ำดีขนาด Rc1/2"
7. ใหแนใจวา ไดทดสอบแรงดันน้ำ กอนการติดตั้ง 
    ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันน้ำต่ำกวา 0.8 เมกะปาสคาล
    (8 บาร) และเปดน้ำเพื่อทดสอบความคงที่ไว 30 นาที

การใชงานมือบิดกานโยก

ใชมือบิดดานซายดวยการหมุนตามเข็มนาิกา 1/4 รอบ
ใชมือบิดดานขวาดวยการหมุนทวนเข็มนาิกา 1/4 รอบ
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How To Install The Support 
Frame

The yoke and piping configuration 
shown is for the bath and shower 
version. Install the framing as required.

NOTE: For 16378X-4

To ensure the correct operation of the 
aspirator, do not use pipe or connectors 
with less than 12mm inside diameter 
between spout and connectors on the 
body.

INSTALLATION

How To Install The Yoke

Don’t remove plastic guard(1) at this 
time.

For 16378X-4, if install shower faucet, 
apply tape or thread sealant to the 
threads of the plug(2). Install it into the 
yoke hole on the side with mark 
“DOWN”.

Rough in the yoke to be 64mm minimum 
to 76 mm maximum when measured 
from the centerline of the yoke to the 
outside of the finished wall. Install R1/2″ 
hot and cold supply tubing(3). NOTE: 
Make sure the left supply pipe is the hot 
supply and connected to the end with 
red mark.

2

 Hot
น้ำรอน

Cold
น้ำเย็น

1

3

64mm

76mm

Install G1/2″ pipes(4) and ells(5) to the 
bath and shower outlets. Secure the 
bath and shower pipes to the support.   

Install temporary nipples(6) in the bath 
and shower ells. Be sure the length of 
the nipples is 152mm at least.

If install shower faucet, don’t need to 
install spout.  

If the valve units and diverter were 
removed for soldering, reinstall the 
valves and diverter.

Install caps on bath and shower 
nipples. Cycle the valve through its hot 
and cold water range. Inspect for 
leaks. Turn the valves off.

4

6

6
5

5
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 ลงใหทั่ว

• หลังจากที่ใชนํ้ายาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและ
 ลางนํ้าออกทันที จากนั้นเช็ดใหแหง รวมถึงบริเวณรอบ ๆ กอก

• หามแชนํ้ายาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ

• ใชฟองนํ้าหรือผานุมทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ หามใช
วัสดุหยาบ เชน แปรงหรือแผนขัด

• ขอแนะนำในการดูแลพ้ืนผิวผลิตภัณฑคือ ลางน้ําสะอาดใหท่ัว
และเช็ดคราบน้ําบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑหลังจากการใชงานทุกคร้ัง

การติดตั้ง How To Install The Handles

Remove and discard the guards after 
completed the finished wall. According 
to the length of the valve stem 
extending beyond the wall, select the 
spline adapter(7) or stem extension(8). 

Press the selective extensions onto the 
valve stems(9) Thread the handle 
kit(10) to the yoke(11) until it contacts 
the finished wall (The handle with red 
washer on the left when facing the front 
of the faucet).   

The configuration shown is the correct 
position of the handles in closed 
position.

8

7

9

10

11

For 13677X-4 
How To Install The Escutcheon 
And Diverter Knob

Remove and discard the guard of 
diverter after completed the finished 
wall. 

Apply a ring of plumbers putty around 
the edge of escutcheon(12) and slide it 
on the diverter. Push escutcheon 
against the wall with the screw hole 
downwards, tighten screw(14) with hex 
wrench(13) to secure the escutcheon. 
Fit diverter knob(15) onto the diverter 
spindle, and keep “KOHLER” logo level. 
Tighten screw with hex wrench to 
secure the knob.

12

13

14

15

การติดตั้งโครงฝงผนัง

ติดตั้งวาลวฝงผนังและทอน้ำ
ของหัวกอกลงอางและฝกบัว ตามภาพแสดง
ติดตั้งโครงฝงผนังตามระยะที่เหมาะสม

ขอสังเกต สำหรับรุน 16378X-4

เพื่อใหแนใจวาปมสูญญากาศทำงาน
อยางเหมาะสมหามใชทอน้ำหรือขอตอ
ที่มีเสนผาศูนยกลางภายใน 
ระหวางกอกน้ำและขอตอวาลวนอยกวา 12 มม.

การติดตั้งวาลวฝงผนัง

หามถอดปลอกพลาสติก(1) ออกในเวลานี้

สำหรับรุน 16378X-4 ในกรณที่ติดตั้งฝกบัว
ทาซิลิโคนหรือใชเทปพันเกลียวพันรอบเกลียว
ปลั๊ก(2) จากนั้นใหประกอบปลั๊กเขากับรูวาลวฝงผนัง
ในฝงที่มีเครื่องหมาย ”DOWN” กำกับ

ระยะหางการติดตั้งวาลวฝงผนังตองนอยสุดที่ 64 มม. 
และไมเกิน 76 มม. เมื่อวัดจากเสนกึ่งกลาง
ของ วาลวฝงผนังจากพื้นผนังดานนอก 
ติดตั้งเกลียวทอน้ำรอนและน้ำเย็นขนาด R1/2″
เขากับทอน้ำ(3) 
ขอสังเกต ตรวจสอบใหแนใจวา ทอน้ำรอน 
อยูทางดานซายและประกอบเขากับปลายทอ
ทีมีเครื่องหมายสีแดงกำกับอยู

หากวาลวและวาลวเปลี่ยนทางน้ำ
ตองถูกถอดออกมาเชื่อม ใหประกอบวาลว
และวาลวเปลี่ยนทางน้ำอีกครั้ง

ประกอบฝาปดเขากับหัวกอกลงอางและฝกบัว
หมุนวาลวเขากับทอน้ำรอนและน้ำเย็นตามระยะ
ตรวจสอบการรั่วซึม จากนั้นปดวาลวน้ำ

การติดตั้งมือบิดกานโยก

ถอดปลอกพลาสติกออกหลังจากปูกระเบื้องบน
ผนังเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกใชอแดปเตอร(7) 
หรือ สลักเกลียว(8) ตามความยาว
ของกานวาลวที่ยื่นออกมาจากผนัง

กดสลักเกลียวที่เลือกไวเขากับกานวาลว(9) 
ขันชุดมือบิด(10) เขากับวาลวฝงผนัง(11)
จนกระทั่งฐานรองชิดกับผนัง
(มือบิดที่มีแหวนรองสีแดงตองอยูทางดานซาย
เมื่อหันหนาเขาหากอกน้ำ) 

ตำแหนงปดของมือบิดที่ถูกตอง ดังภาพแสดง

สำหรับรุน 13677X-4

การติดตั้งฐานรองและกานดึงวาลว

เปลี่ยนทางน้ำ

ถอดปลอกพลาสติกออกจากวาลวเปลี่ยนทางน้ำ
หลังจากปูกระเบื้องบน ผนังเสร็จเรียบรอยแลว

ทาซิลิโคนรอบขอบฐานรอง(12)  
และเลื่อนเขากับวาลวเปลี่ยนทางน้ำ 
กดฐานรองชิดกับผนังโดยใหรูสกรูหันลงดานลาง
ขันสกรู(14) ใหแนนดวยประแจแอล(13) 
เพื่อยึดฐานรองใหแนน 
ติดกานดึงวาลวเปลี่ยนทางน้ำ(15) 
เขากับกานวาลวเปลี่ยนทางน้ำ และสัญลักษณ 
“KOHLER” ตองอยูในระดับ ขันสกรู
ดวยประแจแอลเพื่อยึดกานดึงใหแนนประกอบทอขนาด G1/2″(4) และของอ (5) 

เขากับทางน้ำออกของฝกบัว
และหัวกอกลงอาง จากนั้นขันทอฝกบัว
และทอหัวกอกลงอางเขากับฐานรองใหแนน
ประกอบเกลียวขอตอแบบชั่วคราว(6) 
เขากับของอของฝกบัวและหัวกอกลงอาง 
ใหแนใจวา เกลียวขอตอ
ตองมีความยาวอยางนอย 152 มม.
ในกรณีประกอบฝกบัว ไมจำเปนตองติดตั้งกอกน้ำ 



864204
Plug
ปลั๊ก 
(Only for /สำหรับรุน 13678X-4 เทานั้น)

864996
Union Joint
ขอตอ 58015**

Sleeve
ปลอก
(Only for /สำหรับรุน 13677X-4 เทานั้น)

1043067**
Knob
กานดึง
(Only for 
/สำหรับรุน 13677X-4 เทานั้น)

1043066**
Escutcheon
ฐานรอง
(Only for 
/สำหรับรุน 13677X-4 เทานั้น)

56283
Screw
สกรู
(Only for 
/สำหรับรุน 13677X-4 เทานั้น)

1115960
Diverter
วาลวเปลี่ยนทางน้ำ
(Only for /สำหรับรุน 13677X-4 เทานั้น)

864995
Union Nut
นอต

835750
Valve(Counter-clockwise Close)
วาลว(ปดวาลวทวนเข็มนาิกา)
835749
Valve(Clockwise Close)
วาลว(ปดวาลวตามเข็มนาิกา)

73089
Spline Adapter
อะแดปเตอร

865078
Stem Extension
กานวาลว

1078538-C**(Right/ขวา)
1078538-H**(Left/ซาย)
Handle Kit
ชุดมือบิด

 
SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล
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**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
**Color code must be specified when ordering

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

Recessed Bath/Shower Valve System 

20421
Aspirator
ปมสูญญากาศ
(Only for /สำหรับรุน 13678X-4 เทานั้น)

13677X-4    ชุดมือบิดและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางยืนอาบ
13678X-4    ชุดมือบิดและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ

77434
Hex Wrench
ประแจแอล
(Only for /สำหรับรุน 13677X-4 เทานั้น)

ชุดมือบิดและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ

รุน ฟอรเต




