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INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดตั้ง Deck Mount Bath Shower Controller

ROUGH-IN DIMENSIONS
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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. Observe all local plumbing and building codes.
3. Shut off the main water supply.
4. Inspect the supply tubing for damage or leaks, 
repairs as needed.
5. If possible, install this faucet before installing the 
bath tub.

OPERATION INSTRUCTION

The handle with waterfall mark controls waterfall; the 
handle with handspray mark controls handspray. In 
front of the handle kits, pull the handles gently towards 
user, turn clockwise for hot water, and turn counter 
clockwise for cold water.
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ตําแหนง่มา่นนํ �าตก
The waterfall position

มือบดิมา่นนํ �าตก
The waterfall controller

มือบดิฝักบวัสายออ่น
The handspray controller

กําหนดระยะอ้างอิง
จากมา่นนํ �าตก

Dicided by waterfall 
selection

ชุดวาลวควบคุมแบบตั้งพื้น รุน แอรฟอยล

AIRFOIL 
SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล

1200587**
Escutcheon
ฐานรอง1200586**

Escutcheon
ฐานรอง

1152641**
Handle
มือบดิ

1064364
Spring
สปริง

1111501
Nut
นอต

1095265
Screw
สกรู

1064365
Key
กญุแจ

1111504
Steel Washer
แหวนรอง

1111506
Threaded Ring
แหวนยดึ 3007291

Stud
สลกัเกลียว

834638
Hex Wrench
ประแจแอล

3001167
Nut
นอต

3006376
Hose
สายนํ �าดี

1199496
Tee Connector
ข้อตอ่สามทาง

1045198
Connector
ข้อตอ่

1061903
Valve
วาล์ว

51251
O-ring
โอริง

77806
Gasket
ประเก็น1064368

Bearing
ตลบัลกูปืน
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Deck Mount Bath Shower Controller

**ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั�งซื �อผลิตภณัฑ์
**Color code must be specified when ordering

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

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลา
การจดัพิมพ์บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลู
ผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรก
    ตา่งๆ
2. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
3. ปิดวาล์วนํ �า
4. ตรวจสอบการรั�วซมึตามข้อตอ่ทอ่นํ �า หากมีการรั�วซมึ
 ให้ทําการซอ่มแซม
5. หากเป็นไปได้ ให้ทําการตดิตั �งก๊อกนํ �าก่อนการตดิตั �ง
 อา่งอาบนํ �า

ข้อสังเกต

การใช้งาน

มือบดิที�มีเครื�องหมายมา่นนํ �าตกใช้สําหรับควบคมุมา่นนํ �าตก
มือบดิที�มีเครื�องหมายฝักบวัสายออ่นใช้สําหรับควบคมุฝัวบวัสายออ่น
โยกมือบดิมาทางผู้ใช้งานเพื�อเปิดนํ �า
หมนุตามเขม็นาฬิกาสาํหรับนํ �าร้อน หมนุทวนเขม็นาฬิกาสาํหรับนํ �าเยน็

ระยะการตดิตั �ง



在G1/2″外螺纹接管(1，客户自备)两端螺
纹上缠绕足以密封的密封胶带或者涂合适
的密封胶。安装G1/2″外螺纹接管，并且
高出墙面15~25mm。将“T”型接头(2)
旋到供水管上。

打开供水水源，让水流出约一分钟，以清
除杂质。

确定阀体及把手组件的安装位置，有出水
口标志的阀体及把手组件装在临近出水口
的孔中。

取下固定环(3)和钢垫(4)，将橡胶垫片(5)
放入阀体组件装饰盖(6)底部凹槽，将阀
体组件插入台面或浴缸的安装孔中。从台
面或浴缸下方将钢垫和固定环装到阀体上
。保持螺杆(7)扳手孔朝下，旋到固定环
上。调整阀体组件，使把手红标在左边，
蓝标在右边。用3mm六角扳手(8)锁紧螺
杆以固定阀体组件。锁紧螺母(9)。

把带有红蓝标志的软管(10)接到“T”型
接头，有蓝色标志的软管接冷水，有红色
标志的软管接热水。将接头(11)旋入手持
花洒进水端，再与有花洒标志的阀体及把
手组件中余下的软管(12)连接。另外一根
软管连接出水口。
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INSTALLATION

INSTALLATION CHECKOUT
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.

Apply tape or thread sealant to G1/2″
nipples(1, not provide) thread. Install the 
G1/2″ nipples to the bath pipe and make 
they extend 15~25mm beyond the finished 
wall. Screw the Tee connector(2) to water 
supply pipes. 

Flush the water supplies thoroughly for 
about one minute to remove debris.

Determine the install position of the valve 
and handle kits. Install the valve and 
handle kit with waterfall mark into the hole 
near the waterfall.

Uninstall the threaded ring(3) and steel 
washer(4). Put the rubber gasket(5) into 
the bottom groove of the valve kit escutch-
eon(6) . Put the valve kit into the hole 
of the deck or bath tub. From underside 
of the deck or bath tub, install the steel 
washer and the threaded ring onto the 
valve kit. Keep the wrench holes of the 
studs(7) facing downwards, thread them 
onto the threaded ring. Position the valve 
kit so that the red mark is on the left.  
Secure the valve kit by tightening studs 
with the 3mm hex wrench(8). Tighten the 
nuts(9) onto the studs.

Attach the hoses(10) with mark to the Tee 
connectors . The hoses with blue mark 
connect to cold water. The hoses with red 
mark connect to hot water. Screw the 
connector(11) into the inlet of the hand-
spray, and connect it to the rest hose(12) 
of the valve and handle kit with handspray 
mark. The other hose connect waterfall.

6

4

5

3

7

8
10

10

12
12

10

11

9

1

15~25mm

2

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 anddry any  
   overspray that lands on nearby surfaces.       
• Do not allow cleaners to soak on surfaces.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never usean 
   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. 

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(Thai-
land) 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 purchas-
er 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(Thai-
land) 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:  02204-6222 Fax: 0-2204-6224
Email: callcenterthailand@kohler.com

COPYRIGHT ©2014 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

ทดสอบการตดิตั �ง

ให้แนใ่จวา่ ข้อตอ่ขนัแนน่ทกุชิ �น และมือบดิอยูใ่นตําแหนง่ปิด 
เปิดทอ่ระบายนํ �าและเปิดวาล์วนํ �า เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ
ซอ่มแซมหากเกิดการรั�วซมึ

พนัเทปพนัเกลียวข้อตอ่ G1/2” (1, ไมร่วมใน
ชดุสนิค้า) ติดตั �งข้อตอ่ G1/2” เข้ากบัทอ่นํ �าดี 
โดยให้ข้อตอ่ยื�นออกมาจากผนงั 15-20 มม. 
ขนัข้อตอ่สามทาง (2) เข้ากบัข้อตอ่ทางนํ �าดี

ล้างทําความสะอาดทอ่นํ �าดีสกัครู่เพื�อขจดัเศษ
สิ�งสกปรกออก

กําหนดตําแหนง่ตดิตั �งวาล์วชดุมือบดิ
ให้ตดิตั �งวาล์วชดุมือบดิมา่นนํ �าตก
ตดิกบัชอ่งรูเจาะมา่นนํ �าตก

คลายแหวนยดึ (3) และแหวนรอง (4) 
สวมประเก็นยาง (5) เข้าทางร่องด้านลา่งของ
ชดุฐานรอง (6) สวมชดุวาล์วลงไปยงัรูตดิตั �ง
บนเคาน์เตอร์หรืออา่งอาบนํ �า 
จากด้านลา่งของเคาน์เตอร์หรืออา่งอาบนํ �า, 
สวมแหวนรองและสวมแหวนยดึครอบชดุวาล์ว 
ขนัสลกัเกลียว (7) เข้ากบัรูของแหวนยดึให้แนน่ 
วางตําแหนง่ชดุวาล์วโดยให้เครื�องหมายสีแดง
อยูท่างด้านซ้าย ขนัสลกัเกลียวเข้ากบัชดุวาล์ว
ให้แนน่ด้วยประแจแอล (8) ขนันอต (9) เข้ากบั
สลกัเกลียวให้แนน่
 

ประกอบสายนํ �าดี (10) ตามเครื�องหมายกํากบั
บนข้อตอ่สามทาง สายนํ �าดีที�มีสญัลกัษณ์
สีนํ �าเงินประกอบเข้ากบันํ �าเยน็ สายนํ �าดีที�มี
สญัลกัษณ์สีแดงประกอบเข้ากบันํ �าร้อน จากนั �น
ขนัข้อตอ่ (11) เข้ากบัทางนํ �าดีของฝักบวัสายออ่น 
และประกอบสายนํ �าดี (12) ของชดุวาล์ว และ
ชดุมือบดิตามสญัลกัษณ์นั �นๆ

การตดิตั �ง

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 
ห้ามใช้วสัดหุยาบ เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั

• ข้อแนะนําในการดแูลพื �นผิวผลติภณัฑ์คือ ล้างนํ �าสะอาดให้ทั�ว
และเช็ดคราบนํ �าบนพื �นผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุครั �ง

การดแูลรักษาและทาํความสะอาด


