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K-R99253X-4CD

JULY WALL-MOUNT SHOWER 
VALVE-COLD WATER ONLY

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก รุ่นจูลายน์INSTALLATION AND CARE GUIDE
ข้อแนะนำาการติดตั้งและการดูแลรักษา
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* The install height from the floor to the valve center can vary depending user preference.
 Recommended height: 1 to 1.2 meters.
* ระยะความสงูของการตดิตัง้จากพืน้ถงึกึง่กลางตวัวาล์วสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงความสงูของผู้ใช้งาน
 ระยะความสงูท่ีแนะน�า: 1-1.2 เมตร

ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการ
จดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

รูปภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงขัน้ตอนการติดตัง้อาจแตกต่างจาก 
รุ่นท่ีด�าเนินการตดิตัง้

ข้อส�ำคัญส�ำหรับผู้ตดิตัง้ คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั โปรดมอบเอกสาร
ให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

• ท�าความสะอาดทอ่น�า้ดี โดยขจดัสิง่สกปรกตา่ง ๆ

• ปิดวาว์ทางน�า้เข้า

• แนะน�าให้ใช้กบัแรงดนัน�า้ 1-5 บาร์

• ทางน�า้ออกจะต้องตรงกบัผนงั

• โปรดอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ส�าหรับกราฟการไหลของน�า้ หาก 
 อตัราการไหลต�า่กวา่ท่ีระบ ุโปรดตรวจสอบระบบและข้อจ�ากดัอ่ืน  
 เชน่ การควบคมุการไหลของเคร่ืองท�าน�า้อุน่ ทอ่อาจอดุตนั ฯลฯ

This document contains the latest product information 
available at time of publication. Kohler reserves the right 
to make changes in product characteristics, packaging or 
availability at anytime without notice.
The product pictured in the installation steps may differ 
from the model being installed.

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS Please leave 
these instructions for the consumer. They contain  
important information.

• Flush the water supply pipes thoroughly to remove 
debris.

• Shut off the water supplies.

• Recommended water pressure 1-5 bar.

• Female water outlet to be aligned with the finished wall.

• Refer to product specification sheet for flow curve. 
If flow is less than stated, inspect system for other  
restrictions such as flow controller, instantaneous hot 
water heater, clogged supply line, etc.

ก่อนเร่ิมกำรตดิตัง้ BEFORE YOU BEGIN

ระยะกำรตดิตัง้ ROUGH-IN DIMENSION

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

Dimensions are approximate.
Unit: mm
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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.

เพ่ือการดแูลรักษาและท�าความสะอาดผลิตภณัฑ์ของท่านอย่างมี
ประสทิธิภาพ โปรดปฏิบตัติามค�าแนะน�าดงันี ้

• ทดสอบน�า้ยาท�าความสะอาดกับพืน้ผิวผลิตภณัฑ์ในบริเวณท่ี 
ไมเ่ป็นท่ีสงัเกตก่อนใช้งาน

• เช็ดท�าความสะอาดและล้างน�า้ออกทันที หลงัจากท่ีใช้น�า้ยา
ท�าความสะอาด จากนัน้เช็ดให้แห้ง 

• ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์

• ใช้ฟองน�า้หรือผ้านุม่ท�าความสะอาดพืน้ผิวผลติภณัฑ์ ห้ามใช้วสัดุ
หยาบ เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั

• เทคนิคการท�าความสะอาดคือ ล้างน�า้สะอาดให้ทั่วและเช็ด 
คราบน�า้บนพืน้ผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุครัง้

กำรตดิตัง้วำล์วและมือบดิ INSTALL THE HANDLE AND VALVE

กำรดแูลรักษำและท�ำควำมสะอำด CARE AND CLEANING

1. Apply sealant or thread seal.
  ใช้กาวหรือเทปพนัเกลียว

2. Put the valve into the washer and escutcheon base.
  สวมแหวนรองและฝาครอบเข้ากบัตวัวาล์ว

4. Run water through the valve and check for leaks.
  เปิดวาล์วและตรวจสอบการร่ัวซมึ

Check for leaks/ตรวจสอบการร่ัวซมึ

Apply sealant or 
thread seal tape.
ใชก้าวหรือเทปพนัเกลียว

Escutcheon
ฝาครอบ

Washer
แหวนรอง Valve

วาล์ว

Notch Position
ตําแหน่งรอยบาก

Water Inlet

ทางนํ �าเข้า

Water Outlet

ทางนํ �าออก

3. Thread the valve into the water inlet with the handle 
down as shown. Adjust valve tightness position  
using seal tape.

  ประกอบตวัวาล์วเข้ากับทางน�า้เข้าโดยจดัต�าแหน่งมือบิดลง 
ด้านลา่งดงัภาพ อาจใช้เทปพนัเกลียววาล์วเพ่ือขนัให้แนน่

Do not overtighten.
อย่ำขันแน่นจนเกนิไป
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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 ofthe 
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 workman- 
ship 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, ammo- 
nia, 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.

บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) รับประกนัสนิค้าเฉพาะสนิค้าท่ี
ซือ้จากร้านค้าผู้แทนจ�าหน่ายภายในประเทศไทยเท่านัน้ การรับประกนัสินค้า
ตามสภาพการใช้งานตามปกต ิหากมีต�าหนิ ช�ารุด ใช้งานไมไ่ด้ในระยะประกนั 
บริษัทฯจะด�าเนินการซ่อมหรือเห็นสมควรเปลี่ยน เฉพาะสินค้านัน้ๆหรือในรุ่ 
นท่ีเทียบเทา่โดยไมค่ิดมลูคา่ของตวัสนิค้า ทัง้นี ้ บริษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะตวั
สินค้าเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมถึงการติดตัง้ รือ้ถอน รวมถึงความเสียหายหรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกิดจากตัวสินค้า ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง  
รอยขีดข่วนท่ีเกิดจากการติดตัง้ หรือเกิดจากการกระท�าของลกูค้า การผกุร่อน
เน่ืองจากสารเคมี การใช้งาน และการบ�ารุงรักษาท่ีผิดวิธี การรับประกันจะ
ครอบคลมุเฉพาะสนิค้าท่ีซือ้และตดิตัง้ภายในประเทศไทยเทา่นัน้
ระยะเวลาการรับประกนัสนิค้าภายใต้เง่ือนไขการรับประกนัสนิค้า: 
 • เซรามิควาล์ว (เฉพาะการร่ัวซมึจากปากก๊อก) 
   -  ตลอดอำยุกำรใช้งำน* ส�าหรับบ้านพกัอาศยั
   -  และ 5 ปี ส�าหรับสถานท่ีสาธารณะ
 • ตวัก๊อก อายกุารรับประกนัสนิค้า 5 ปี
 • อปุกรณ์ประกอบอา่งล้างหน้า อายกุารรับประกนัสนิค้า 5 ปี
 • ก๊อกอตัโนมตัิ อายกุารรับประกนัสนิค้า 1 ปี
 • สายฉีดช�าระ อายกุารรับประกนัสนิค้า 5 ปี (เฉพาะรุ่น)
  (เฉพาะการร่ัวซมึจากหวัฉีดช�าระ)
 • ฝักบวั อายกุารรับประกนัสนิค้า 5 ปี
 • อปุกรณ์ประกอบห้องน�า้ อายกุารรับประกนัสนิค้า 5 ปี
ความเสยีหายท่ีเกิดจากการใช้สนิค้าไมถ่กูวิธี การฝ่าฝืนค�าแนะน�าเร่ืองการใช้งาน
ความประมาท อุบัติเหตุ หรือความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณะภัย หรือ 
ภยัธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น�า้ท่วม แผ่นดินไหว ความเสียหายดงักล่าวนีอ้ยู่ 
นอกเหนือการรับประกันตามเง่ือนไขทัง้สิน้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
คา่อะไหล ่และคา่บริการในการซอ่มแซมเอง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอนัเกิดจากการติดตัง้ผิดวิธี การรือ้ถอน 
รวมถงึความเสยีหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆท่ีเกิดขึน้จากตวัสนิค้า จากความเสยีหาย 
จากการเคลื่อนย้าย รอยขีดข่วนจากการกระท�าของลกูค้า การบ�ารุงรักษาท่ี 
ผิดวิธี ปัญหาจากการใช้สารเคมี ความร้อนและสารละลายตา่งๆ
เพ่ือให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม�่าเสมอ 
และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความ เสียหาย ลูกค้าควร 
เลือกใช้อะไหล ่วสัด ุและ/หรือการบริการจากบริษัทหรือตวัแทนจ�าหนา่ยเทา่นัน้ 

*กำรรับประกันก๊อกตลอดอำยุกำรใช้งำน
บริษัทโคห์เลอร์รับประกนัก๊อกน�า้ของบริษัทท่ีผลติตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2540 
เป็นต้นไป โดยจะรับประกนัการร่ัวซมึและน�า้หยดจากปากก๊อก โดยจะรับประกนั
ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ซือ้ครอบครองท่ีพกัอาศยันัน้ โดยการรับประกนัจะสิน้สดุ 
เม่ือเปลี่ยนผู้ ถือครองท่ีพกัอาศยันัน้หรือผู้ ซือ้สิน้อาย ุ ถ้าก๊อกน�า้มีการร่ัวซมึหรือ
น�า้หยดจากการใช้งานปกติ บริษัทโคห์เลอร์จะส่งเซรามิควาล์วตัวใหม่เพ่ือ
ทดแทนตวัท่ีช�ารุดโดยไมมี่คา่ใช้จา่ยใดๆ

บริษัทรับประกนัก๊อกน�า้และอปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆครอบคลมุเฉพาะตวัสินค้า 
ท่ีพบปัญหาข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านัน้ บริษัทฯจะด�าเนินการซ่อมแซม 
หรือเปลีย่นสนิค้านัน้ๆ หรือเทียบเทา่ให้ตามท่ีเหน็สมควร โดยไมค่ดิมลูคา่อะไหล่
หรือตวัสินค้า แต่ทัง้นีไ้ม่ครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าติดตัง้ หรือ  
ความเสยีหายใดๆ อนัเกิดจากการการขนสง่ การตดิตัง้ รือ้ถอน การดดัแปลงแก้ไข
อุปกรณ์ ของตัวสินค้า รวมถึงการใช้งาน และการท�าความสะอาดท่ีผิดวิธี 
หรือสิ่งอุดตันต่างๆอันเป็นสาเหตุท�าให้สินค้าบกพร่อง บริษัทฯจะพิจารณา 
การขอรับประกนัจากเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือ 
หลกัฐานอ่ืนๆโดยนบัจากวนัท่ีซือ้สินค้าเป็นส�าคญั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับประกนัสนิค้าหากไมมี่เอกสารอ้างอิงดงักลา่ว

ข้อควรระวงั สนิค้าต้องไมเ่คยผา่นการท�าความสะอาดด้วยสารท�าความสะอาด
ท่ีมีสว่นผสมของ แอมโมเนีย กรด แอลกอฮอล์ สารฟอกผ้าขาว สารท�าละลาย 
แว๊กซ์ หรือ สารประกอบอ่ืนๆ ท่ีไมเ่หมาะแก่การท�าความสะอาดผิวโครเม่ียม

โปรดตดิตอ่ขอรับประกนัสนิค้าจากร้านค้า ตวัแทนจ�าหนา่ยท่ีสัง่ซือ้โดยตรง หรือ
ตดิตอ่ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ พร้อมเอกสารการซือ้สนิค้าได้ตลอดเวลาท�าการได้ท่ี 
ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
ชัน้ 16 อาคารจสัมิน ซตีิ ้เลขท่ี 2 ซอยสขุมุวิท 23 ถ.สขุมุวิท
แขวงคลอยเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-6222   โทรสาร. 0-2204-6224
อีเมล: callcenterthailand@kohler.com 
ลขิสทิธ์ิ ©2557 บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

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

**Finish/color code must be specified when ordering.

**ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในกำรส่ังซือ้ผลิตภณัฑ์

SERVICE PARTS
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ K-R99253X-4CD

JULY WALL-MOUNT SHOWER 
VALVE-COLD WATER ONLY

วาล์วเปิด-ปิดน้ำาเย็นแบบก้านโยก รุ่นจูลายน์

1217853**
Handle
มือบดิ

1217876**
Escutcheon
ฝาครอบ

1186138
Valve
วาล์ว

834792
Nut
นอต

1093358**
Bonnet
ฝาครอบ

833438
Screw
สกรู

3008523
Plug
ปุ่ มปิด

1217877
Washer
แหวนรอง

1217875
Gasket
ประเก็น

1217880
Foam
Gasket
ประเก็นโฟม




