
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. Shut off the water supplies to the fitting.
3. Observe all local plumbing and building codes.
4. The minimum inlet water pressure for the diverter is 
0.05MPa(0.5bar).
5. Maximum working pressure for spout: 0.5MPa(5bar).
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45657X    45658X    หัวกอกลงอางอาบน้ำ

Bath Spout

ROUGH-IN DIMENSIONS

45657X 45658X

Finished Wall
      ผนัง

60

G1/2″

Fringe of Bath
ขอบอาง

112.6

Ø
70

134.5

Finished Wall
        ผนัง          

60

G1/2″

Fringe of Bath
       ขอบอาง

112.6

Ø
70

134.5

กอนเริ่มการติดตั้ง

45657X    45658X    หัวกอกลงอางอาบน้ำ

1140688
Stream Breaker
ปากกอก  

1191054**
Diverter Kit
วาลวเปลี่ยนทางน้ำ

1140688
Stream Breaker
ปากกอก

1182028**
Diverter Knob
ปุมวาลวเปลี่ยนทางน้ำ

Bath Spout

1204769
Nipple

1182027
Washer
แหวนรอง

 
SERVICE PARTS 
อุปกรณประกอบและอะไหล

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

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

 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดตั้ง

ระยะการติดตั้ง

CUFF
หัวกอกลงอางอาบน้ำ รุน คัฟ

CUFF
หัวกอกลงอางอาบน้ำ รุน คัฟ

ขอมูลในคูมือน้ีมาจากขอมูลผลิตภัณฑลาสุดท่ีมีอยูในชวงเวลาการ
จัดพิมพ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑที่มีอยูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับเจาของผลิตภัณฑ

ขอสังเกต:
1. ปดวาลวนํ้าทำความสะอาดทอนํ้าดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกตางๆ
2. ปดวาลวทางนํ้าเขา
3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
4. แรงดันทอนํ้าดีตํ่าสุดของวาลวเปลี่ยนทางน้ำอยูที่ 
    0.05 เมกะปาสคาล(0.5 บาร)
5. คาแรงดันน้ำสำหรับหัวกอกสูงสุดไมเกิน 0.5 เมกะปาสคาล
    (5 บาร)

OPERATION INSTRUCTION

For 45657X, open the faucet, bath spout works; press 
the diverter gently, bath spout stop work.

การใชงานหัวกอกลงอาง

สำหรับรุน 45657X เปดกอกน้ำเพื่อใหหัวกอกลงอางทำงาน
คอยๆกดปุมวาลวเปลี่ยนทางน้ำเพื่อปดหัวกอกลงอาง

เกลียวทอน้ำดี
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Apply tape or sealant to the G1/2" 
nipple(1) threads. Install the G1/2" 
nipple to the bath pipe.

NOTE: The supply fitting should be 
extend the finished wall 78~93mm, and 
be vertical with finished wall as well.

Apply a ring of plumbers putty or 
sealant to the spout base, and intall the 
spout(2). Tighten by a strap wrench. 
Adjust the spout downwards.

INSTALLATION

INSTALLATION CHECKOUT

Ensure that all connections are tightened.

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

Run the hot and cold water through the spout for 
about one minute to remove any debris. Shut off water 
supply.

1
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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

ทดสอบการติดตั้ง

การติดตั้ง

ใชเทปพันเกลียวพันรอบเกลียวทอขนาด G1/2 นิ้ว(1)
ประกอบเกลียวทอขนาด G1/2 นิ้วเขากับทอน้ำดี

ขอสังเกต: เกลียวทอน้ำดีจะยื่นออกมา
จากผนังประมาณ 78 ถึง 93 มม.
และอยูในแนวตั้งพอดีกับผนัง

ทาซิลิโคนหรือใชเทปพันเกีลยวพันรอบฐานกอกน้ำ
และประกอบหัวกอก(2)
จากนั้นขันใหแนนดวยประแจแบบสายรัด
ปรับหัวกอกโดยหันปลายหัวกอกลง

ตรวจสอบใหแนใจวา นอตทุกตัวขันแนน

เปดวาลวน้ำ เพื่อตรวจสอบการรัั่วซึม 
ซอมแซมหากเกิดการรั่วซึม

เปดกอกน้ำรอนและน้ำเย็นทิ้งไวสักครูเพื่อขจัดเศษตางๆ
จากนั้นใหปดกอกน้ำ


