
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. The minimum water pressure for the diverter is 
0.05MPa(0.5bar).
3. The highest working pressure for handspray is 
0.5MPa(5 bar). If it exceeds 0.5MPa(5 bar), a 
pressure reducer is needed. The highest water and 
environment temperature is 60°C. Please keep 
handspray, showerhead and the shower arm away 
from heater, or it may become damaged and cause 
injury to the user.
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7686X-4    นออยาสวับกฝมอรพงันผดิตบบแบาอนืยะลแบนํ้าาองาองลมสผกอก
7685X-4    นออยาสวับกฝมอรพงันผดิตบบแบาอนืยมสผกอก

กอนเริ่มการติดตั้ง

ระยะการติดตั้ง ROUGH-IN DIMENSIONS

Wall-Mount Bath&Shower Faucet
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ฑณัภติลผนาฐรตาม STANDARD APPLICABLE
).กอม( มรรกหาสตุอ์ฑณัภติลผนาฐรตาม้ตใยาภติลผ์ฑณัภติลผ

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
Dimensions are approximate.

หน่วย: มม.
Unit: mm

Special model meets or exceeds the following at date 
of manufacture: TIS 

 

          
       

 
 
 

าคนิสนักะรปบัรราก 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(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                                    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 
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 respon-
sible 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 recom-
mended 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 
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กอกผสมลงอางอาบนํ้าและยืนอาบแบบติดผนัง

พรอมฝกบัวสายออน รุนจูลายน

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลา
การจดัพิมพ์บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�การเปลี�ยนแปลงข้อมลู
ผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ขอสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. แรงดนันํ �าไมตํ่�ากวา่ 0.05 เมกะปาสคาล (0.5บาร์)
3. แรงดนันํ �าสงูสดุสําหรับหวัฝักบวัคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) 
หากมากกวา่ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) ต้องใช้ตวัลดแรงดนันํ �า
อณุหภมิูนํ �าสงูสดุที� 60°C โปรดเก็บฝักบวั, หวัฝักบวั และก้านฝักบวั
ให้หา่งจากเครื�องทําความร้อนซึ�งอาจทําให้ผลติภณัฑ์เสียหายหรือ
ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัผู้ใช้งาน
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Install The Faucet

To perform installation, installer must 
provide G1/2˝ female supply fittings(1), 
space 150mm apart and level. The 
supply fittings should be vertical and 
not beyond the finished wall. Hot supply 
pipe must be located on the left.

Install the two offset connectors(2) into 
the HOT and COLD supply pipes. Use 
appropriate thread sealants or thread 
tap on pipe threads. 

Adjust the center-to-center distance 
between the connectors to 150mm and 
level. They should extend 29mm 
beyond the finished wall. Thread the 
escutcheons(3) onto the connectors 
until they are against the finished wall.

Put washers(5) into nuts(4) of the 
faucet. Thread the nuts to connectors.

NOTE: When tighten the nuts, use 
strap wrench or soft cloth between 
product and regular wrench to protect 
the finish.

Insert the water flow regulator(9) into 
the inlet of the handspray(10). Connect 
the faucet outlet(7) and the handspray 
with hose(8) and washers(6).
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INSTALLATION

INSTALLATION CHECKOUT

Ensure that all coupling nuts are tight.

Ensure that the handle is in the off 
postion.

Turn on the main water supply, and 
check for leaks. Repair as needed.

Bath & Shower Faucet:

Remove the handspray(10) and remove 
the aerator(15). Run hot and cold water 
through the faucet for about one minute 
to remove any debris. Check for leaks. 
Remove any debris from the aerator. 
Shut off the faucet, and reinstall the 
aerator and handspray.

Shower Faucet:

Remove the handspray(10). Run hot 
and cold water through the faucet for 
about one minute to remove any debris. 
Check for leaks. Shut off the faucet, 
and reinstall the handspray.

1

2

Cold

Hot

150 m
m/มม.

3

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. 

•  

•

••

ดาอะสมาวคาํทะลแาษกัรลแูดราก

29mm/มม.

รติดตั้งากบอสดท

Lift the handle gently. Turn clockwise for hot water, 
counter-clockwise for cold water. 

For 7686X, diverter turns clockwise for shower. Shut 
off the faucet, turns counter-clockwise until it stops for 
bath spout.

HANDLE OPERATION

9

10

10

15

  

กยโนากนางชใรากีธิว

6

8

นํ �าเยน็

นํ �าร้อน

How to Install the Shower 
Bracket

Determine a suitable location on the 
finished wall to install the bracket. Mark
bracket base mounting hole locations 
on the wall according to the dimension. 
Drill two holes on the finished wall, the 
holes should match the anchors(11).
Install the anchors. 

Tighten screws(12) to secure bracket 
base(13, flat side upward). Put the 
bracket(14) onto the bracket base and 
lock by stopper.

27
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14

13
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กอนเริ่มการติดตั้ง

การติดตั้งกอกนํ้า

การดําเนินการตดิตั �ง ผู้ตดิตั �งจะต้องเตรียม
เกลียวทอ่นํ �าดีไว้ G1/2 นิ �ว (1) ที�ได้ระดบั
เว้นระยะหา่ง 150 มม. เกลียวจะต้องไมยื่�น
ออกจากผนงั ทอ่นํ �าร้อนจะต้องอยูท่างด้านซ้าย

ตดิตั �งข้อเยื �องสองชิ �น (2) เข้ากบัทอ่นํ �าร้อนและ
ทอ่นํ �าเย็น โดยใช้เทปพนัเกลียวพนัที�เกลียวทอ่

ปรับข้อเยื �องให้ได้ระยะกึ�งกลางหา่งกนั 150 มม.
และปรับให้ได้ระดบั ซึ�งข้อเยื �องจะยื�นออกมา
จากผนงัประมาณ 29 มม. สวมฝาครอบ (3)
เข้ากบัข้อตอ่ ประกอบฝาครอบให้ชิดกบัผนงั

สวมแหวนรอง (5) เข้าไปด้านในนอต
ขนันอต (4) เข้ากบัข้อตอ่ให้แนน่

ขอสังเกต: ใช้ประแจชนิดหุ้มหนงัหรือประแจ
กบัผ้านุม่ ขณะขนันอตให้แนน่เพื�อป้องกนั
พื �นผิวก๊อกนํ �า

ใสต่วัลดแรงดนันํ �า (9) เข้าไปในทางนํ �าเข้า
ของฝักบวั(10) เชื�อมตอ่ทางนํ �าออก (7)
และฝักบวัด้วยสายฝักบวั (8) และแหวนรอง (6)

วิธีติดตั้งขอแขวน

กําหนดตําแหนง่ตดิตั �งขอแขวนบนผนงั 
ทําเครื�องหมายผา่นรูยดึบนฐานรองขอแขวน
บนผนงั ตามรูปแสดงระยะการตดิตั �ง
เจาะรูทั �งสองบนผนงั เจาะรูให้มีขนาดเหมาะกบั 
พกุ (11) จากนั �นสวมพกุ 

ขนัสกรู (12) ยดึฐานรองขอแขวน (13, ด้านแบน 
อยูด้่านบน) ให้แนน่กบัผนงั สวมขอแขวน (14) 
เข้ากบัฐานรองขอแขวน และกดลอ็คเข้าด้วยกนั

คอ่ย ๆ ยกก้านโยกขึ �น หมนุตามเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าร้อน
หมนุทวนเข็มนาฬิกาเพื�อเปิดนํ �าเยน็

สําหรับรุ่น 7686X หมนุวาล์วเปลี�ยนทางนํ �าตามเข็ม
นาฬิกาเพื�อให้ฝักบวัทํางาน ปิดก๊อกนํ �าแล้ว หมนุทวนเข็มนาฬิกา
จนสดุเพื�อใช้งานก๊อกลงอา่งอาบนํ �า

เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ
ซอ่มแซมหากจําเป็น

กอกผสมลงอางอาบนํ้าและยืนอาบ
แบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน
ถอดฝักบวัสายออ่น (10)
จากนั �นถอดปากก๊อกนํ �า (15)
เปิดนํ �าร้อนและนํ �าเย็นทิ �งไว้สกัครู่
เพื�อชะล้างสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก
ตรวจสอบการรั�วซมึ จากนั �นปิดก๊อกนํ �าแล้ว
ประกอบปากก๊อกและฝักบวัสายออ่นกลบัเข้าที�

กอกผสมยืนอาบแบบติดผนัง
พรอมฝกบัวสายออน
ถอดฝักบวัสายออ่น (10) เปิดนํ �าร้อนและนํ �าเยน็
ทิ �งไว้สกัครู่เพื�อชะล้างสิ�งสกปรก ตรวจสอบการรั�วซมึ
จากนั �นปิดก๊อกนํ �าแล้วประกอบฝักบวัสายออ่น
กลบัเข้าที�

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มือบดิก้านโยกอยูใ่นตําแหนง่ปิด

เพื�อการดแูลรักษาและทําความสะอาดผลติภณัฑ์ของทา่น
อยา่งมีประสทิธิภาพ โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี �
• ทดสอบนํ �ายาทําความสะอาดกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์ในบริเวณ
 ที�ไมเ่ป็นที�สงัเกตก่อนใช้นํ �ายาทําความสะอาด
• หลงัจากที�ใช้นํ �ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาดแล้ว
 ล้างนํ �าออกทนัที จากนั �นเช็ดให้แห้ง
• ห้ามแชนํ่ �ายาทําความสะอาดบนพื �นผิวผลติภณัฑ์
• ใช้ฟองนํ �าหรือผ้านุม่ทําความสะอาดพื �นผิวผลติภณัฑ์ ห้ามใช้
 วสัดหุยาบ เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั
• ข้อแนะนําในการดแูลพื �นผิวผลติภณัฑ์คือ ล้างนํ �าสะอาดให้ทั�ว
 และเช็ดคราบนํ �าบนพื �นผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุครั �ง                 
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1219595**
Connection Assy
ชดุข้อตอ่

864922**
Bush
ปลอก

3008440**
Diverter 
Assy
วาล์วเปลี�ยน
ทางนํ �า

1110391**
Handle
มือบดิ 833438

Screw
สกรู

3008523
Plug
ปุ่ มปิด

831727**
Hose
สายนํ้าดี

834562**
Aerator
ปากก๊อกนํ �า

864104**
Coupling Nut
นอต

864985
Seat
ปลอก

880010
Washer
แหวนรอง

3008415**
Diverter Plug
ก้านวาล์วเปลี�ยนทางนํ �า

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

870721
O-ring
โอริง

871363
O-ring
โอริง

Wall-Mount Bath&Shower Faucet

1030624
Restrictor
ตวัลดแรงดนันํ �า

1181006**
Handspray
ฝักบวั

7686X-4    นออยาสวับกฝมอรพงันผดิตบบแบาอนืยะลแบนํ้าาองาองลมสผกอก
7685X-4    นออยาสวับกฝมอรพงันผดิตบบแบาอนืยมสผกอก

1213242**
Bonnet
ฝาครอบ

1207951
Nut
นอต

1186138
Valve
วาล์ว

1216770**
Shower Bracket
ขอแขวน

กอกผสมลงอางอาบนํ้าและยืนอาบแบบติดผนัง

พรอมฝกบัวสายออน รุนจูลายน

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

NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx-**) in front of the part number when ordering.
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
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