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INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดตั้ง

ORTE
Wall-Mount Bath&Shower Faucet

ROUGH-IN DIMENSIONS
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มาตรฐานผลิตภัณฑ STANDARD APPLICABLE

ผลิตภัณฑผลิตภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) Special model meets or exceeds the following at date 
of manufacture: TIS 

*Dimensions are approximate.  
*ขนาดระยะแสดงคาโดยประมาณ
*Unit: mm
*หนวย: มม.

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 inlet water pressure for the diverter is 
0.05MPa(0.5bar).
3. The highest working pressure for handspray & 
shower head is 0.5MPa(5bar). If it exceeds 0.5MPa  
(5bar), a pressure reducer is needed. The highest 
water and environment temperature is 60ºC. Please 
keep handspray, shower head and the shower arm 
away from heater, or it may become damaged and 
cause injury to the user.

Ø102

23
4

G1/2˝  71

G1/2˝

15
00

Ø
60 Ø
60

G
1/

2˝

G1/2˝
75

15
0±

15

15
0±

15

G1/2˝
80

225

84

23ºG
1/

2˝

G1/2˝

Ø
64 40
.6

29
。

29 。

89

70 。

Finished Wall

72666X-4 72665X-4

กอกผสมลงอางอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนัง

พรอมฝกบัวสายออน

รุน ฟอรเต

72665X-4  กอกผสมลงอางอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน
72666X-4  กอกผสมยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน

กอนเริ่มการติดตั้ง

ขอมูลในคูมือน้ีมาจากขอมูลผลิตภัณฑลาสุดท่ีมีอยูในชวงเวลาการ
จัดพิมพ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑที่มีอยูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับเจาของผลิตภัณฑ

ขอสังเกต:
1. ปดวาลวนํ้าทำความสะอาดทอนํ้าดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรก
    ตางๆ
2. แรงดันน้ำไมต่ำกวา 0.05 เมกะปาสคาล(0.5 บาร)
3. แรงดันน้ำสูงสุดสำหรับหัวฝกบัวคือ 0.5 เมกะปาสคาล
    (5 บาร) หากมากกวา0.5 เมกะปาสคาล ตองใชตัวลดแรงดันน้ำ
    อุณหภูมิน้ำสูงสุดที่ 60°C โปรดเก็บ ฝกบัว, หัวฝกบัว
    และกานฝกบัวใหหางจากเครื่องทำความรอนซึ่งอาจทำให
    ผลิตภัณฑเสียหายหรือผูใชงานไดรับบาดเจ็บ

ระยะการติดตั้ง

ผนัง

การรับประกันสินคา 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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HANDLE OPERATION

Lift the handle gently. Turn clockwise for hot water, 
counter-clockwise for cold water. For 72665X, pull 
down diverter for shower.
Shut off the faucet, turns counter-clockwise until it 
stops for bath spout.

INSTALLATION

How To Install The Faucet

To perform installation, installer must 
provide G1/2˝ female supply fittings, 
spaced 150mm apart and horizontally. 
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(1) into 
the hot and cold supply pipes. Use 
appropriate thread sealants or thread 
tape on pipe threads.

Adjust the center-to-center distance 
between the connectors to 150mm and 
horizontally. They should extend 40 to 
47mm beyond the finished wall. Thread 
the escutcheons(2) onto the connector 
until they are against the finished wall. 

Put the washers(3) into the nuts(4), 
thread the nuts to connectors. Tighten 
the nuts with strap wrench or soft cloth 
between product and regular wrench. 

Put the restrictor(9) into the handspray 
(5) inlet. Connect hose(8) to the faucet 
outlet(7), and to the handspray with 
washers(6).

3

Hot

Cold

150mm/มม.

40~47mm/มม.
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150mm/มม.

How To Install The Bracket

Determine a suitable location on the 
finished wall to install the bracket.

Mark bracket support(10) 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 support. 

Before installing the bracket(13), check if the ring(14) 
of the bracket loosen. If yes, tighten the nut(15) on the 
bottom of the bracket with 9.5mm hex wrench. Apply a 
ring of plumbers putty or sealant around the back 
surface of the bracket. Screw the bracket onto the 
bracket support. Remove any excess putty or sealant.
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11

12

13
14

15

INSTALLATION CHECKOUT

Ensure that all connections are tight.

Ensure that the handle is in the off 
position. 

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

For 72665X-4
Bath & Shower Faucet

Remove the aerator assembly(22) and 
the handspray(5). Turn on the faucet. 
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 assembly. 
Shut off the faucet. Reinstall the aerator 
assembly and handspray .

For 72666X-4
Shower Faucet

Remove the handspray(5). Turn on the 
faucet. Run hot and cold water through 
the spout for about one minute to 
remove any debris. Check for leaks. 
Shut off the faucet. Reinstall the 
handspray.

22

5
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CARE AND CLEANING การดูแลรักษาและทําความสะอาด

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. 

•  

•

••

เพื่อการดูแลรักษาและทําความสะอาดผลิตภัณฑของทาน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้

• ทดสอบน้ำยาทําความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑในบริเวณ
ที่ไมเปนที่สังเกตกอนใชนํ้ายาทําความสะอาด

• หลังจากที่ใชนํ้ายาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและ
 ลางนํ้าออกทันที จากนั้นเช็ดใหแหง

• หามแชนํ้ายาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ

• ใชฟองนํ้าหรือผานุมทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ หามใช
วัสดุหยาบ เชน แปรงหรือแผนขัด

• ขอแนะนำในการดูแลพ้ืนผิวผลิตภัณฑคือ ลางน้ําสะอาดใหท่ัว
และเช็ดคราบน้ําบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑหลังจากการใชงานทุกคร้ัง

การใชงานมือบิดกานโยก

คอย ๆ ยกกานโยกขึ้น หมุนตามเข็มนาิกาเพื่อเปดน้ำรอน
หมุนทวนเข็มนาิกาเพื่อเปดน้ำเย็น สำหรับรุน 72665X
ดึงวาลวเปลี่ยนทางน้ำลงเพื่อใชฝกบัว
ปดวาลวน้ำดวยการหมุนทวนเข็มนาิกาจนกระทั่วหัวกอกลงอาง
หยุดทำงาน

การติดตั้ง

วิธีการติดตั้งกอกน้ำ

การดำเนินการติดตั้ง ผูติดตั้งจะตองเตรียม
เกลียวทอน้ำดีไว G1/2 นิ้ว(1) ที่ไดระดับ,
เวนระยะหาง 150 มม. เกลียวจะตองไมยื่น
ออกจากผนังทอ 
ทอน้ำรอนตองอยูทางดานซาย

น้ำรอน

น้ำเย็น

ติดตั้งขอเยื้องสองชิ้น(2) เขากับทอนํ้ารอนและ
ทอนํ้าเย็น โดยใชเทปพันเกลียวพันที่เกลียวทอ

ปรับขอเยื้องใหไดระยะกึ่งกลางหางกัน 150 มม.
และปรับใหไดระดับ จากผนังไมเกิน 40 ถึง 47 มม. 
ขันฐานรอง(2) เขากับขอตอจนกระทั่งชิดกับผนัง  

สวมแหวนรอง(3) เขาไปดานในนอต(4)
จากนั้นขันนอตเขากับขอตอใหแนน
โดยใชประแจแบบสายรัดหรือประแจ
กับผานุม

ใสตัวลดแรงดันน้ำ(9) 
เขาไปในทางน้ำเขาของฝกบัว(5) 
ประกอบสายฝกบัว(8) เขากับทางน้ำออก(7) 
และเขากับฝกบัวพรอมสวมแหวนรอง

วิธีการติดตั้งขอแขวนฝกบัว

ระบุตำแหนงบผนังในระยะที่สายฝกบัวไปถึง
เพื่อติดตั้งขอแขวนหัวฝกบัว

ทำเครื่องหมายติดตั้งฐานรองขอแขวน(10)
บนผนังตามระยะการติดตั้ง เจาะรูสองรูบนผนัง
ขนาดของรูตองมีขนาดเทาพุก(11) สวมพุก
จากนั้นขันสกรู(12) เพื่อยึดฐานรองขอแขวนใหแนน

กอนทำการติดตั้งขอแขวน(13) ใหตรวจสอบวาแหวนรอง(14) 
บนขอแขวนหลวมหรือไม ถาหากหลวม ใหขันนอต(15) 
บนดานลางขอแขวนดวยประแจแอลขนาด 9.5 มม. 
ถาซิลิโคนรอบพื้นผิวดานหลังขอแขวน 
ขันสกรูขอแขวนบนฐานรอง ทำความสะอาดซิลิโคนสวนเกินออก

ทดสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบใหแนใจวา นอตทุกตัวขันแนน

ตรวจสอบใหแนใจวา กานโยกอยูในตำแหนงปด

เปดวาลวน้ำ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
ซอมแซมหากเกิดการรั่วซึม

สำหรับรุน 72665X-4
กอกผสมลงอางและยืนอาบ
แบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน

ถอดปากกอกน้ำ(22)และฝกบัว(5) ออก
เปดกอกน้ำรอนและน้ำเย็นทิ้งไวสักครู
เพื่อขจัดเศษตางๆออกจากปากกอกน้ำ
ตรวจสอบการรั่วซึมปดกอกน้ำจากนั้น
ประกอบปากกอกและฝกบัวอีกครั้ง

สำหรับรุน 72666X-4
กอกผสมยืนอาบ
แบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน

ถอดฝกบัว(5) เปดกอกน้ำทิ้งไวสักครู
เพื่อขจัดเศษตางๆ ออกจากปากกอกน้ำ
ตรวจสอบการรั่วซึมปดกอกน้ำและประกอบ
ฝกบัวอีกครั้ง



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

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

Wall-Mount Bath&Shower Faucet
ORTE

77955
O-Ring
โอริง
(Only for/สำหรับ
รุน 72666X เทานั้น)

1097338**
Bush
ปลอก
(Only for /สำหรับ 
รุน 72666X เทานั้น)

1218659
Washer
แหวนรอง

1108423**
Escutcheon
ฐานรอง

1170944**
Connection
ขอเยื้อง

834793
Valve
วาลว

1051504
Nut
นอต

1051503**
Bonnet
ฝาครอบ

1110741**
Handle
กานโยก

76713
Screw
 สกรู

1018337**
Plug Button
ปุมปด

865225**
Coupling Nut
นอต

864471
Bush
ปลอก

870992
O-Ring
โอริง

1043143**
Aerator
ปากกอก
(Only for/ สำหรับ
 รุน 72665X เทานั้น)

3008851**
Diverter Assembly
วาลวเปลี่ยนทางน้ำ
(Only for/ สำหรับ
รุน 72665X เทานั้น)

72665X-4  กอกผสมลงอางอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน
72666X-4  กอกผสมยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน

กอกผสมลงอางอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนัง

พรอมฝกบัวสายออน

รุน ฟอรเต

880010
Washer
แหวนรอง

831727**
Hose
สายฝกบัว

880010
Washer
แหวนรอง

1183428**
Handspray
ฝกบัว

1030624
Restrictor
ตัวลด
แรงดันน้ำ

1120988
Anchor
พุก 1025248**

Mounting Bracket
ฐานรองขอแขวน

1119427
Screw
สกรู

1039655**
Bracket
ขอแขวน




