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Installation and Care Guide
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Connect inlet and outlet connector.Recommended tank (Thailand only) 
In-wall Tank K-9310X or K-9311X. (Install 
the tank system per tank's installation 
instructions).

1 Mark and drill the mounting holes
on the wall. Install the stud.  

4 Install bowl to the wall.Install the mounting kit. 7

2 Leave 10 mm space for the nut strictly 
according to the picture.

Apply sealant. Wipe away excess.
Install the seat according to the seat
instructions.

Tighten the nut to the stud.

6 Tighten the mounting kit and attach 
the cap.

Nut
นอต

สลักเกลียว

ประเก็นทางนํ �าเสีย

ประเก็นทางนํ �าดี

รูยึดสลักเกลียว

ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

แนะนําถงัพกันํ �า (สําหรับประเทศไทยเทา่นั �น) 
ถงัพกันํ �าฝังผนงั รุ่น K-9310X หรือ K-9311X
(ตดิตั �งถงัพกันํ �าฝังผนงัตามคูมื่อแนะนําการตดิตั �ง)

กําหนดและเจาะรูยดึตามที�กําหนดบนผนงั
ตดิตั �งสลกัเกลียว

ประกอบข้อตอ่นํ �าดีและนํ �าเสีย

ข้อตอ่นํ �าดี

ตดิตั �งโถสขุภณัฑ์เข้าผนงัประกอบชดุยดึโถสขุภณัฑ์

เหลือระยะสลกัเกลียวออกจากผนงั 10 มม.
ดงัภาพ

ขันนอตเข้ากับสลักเกลียว

ยาซลิโิคน เช็ดสว่นที�เกินออก
และติดตั �งฝารองนั�งตามคูมื่อการตดิตั �ง

ขันชุดยึดโถสุขภัณฑ์และปิดฝาครอบ

ทอ่นํ �าดี

ทอ่นํ �าเสีย

ซิลิโคน
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For best results, keep the following in mind when caring for 
your product:
• Carefully read the cleaner product label to ensure the 

cleaner is safe for use on the material.
• 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 cleaner application. Rinse and dry any 
overspray that lands on nearby surfaces.

• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
•  Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive 

material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Be careful not to leave staining materials in contact with 

the surface for extended periods of time.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot 

dry any water from the surface after each use.

การดูแลรักษาและการทำาความสะอาด

	 เพ่ือให้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุในการดแูลรักษาและท�าความสะอาดสขุภณัฑ์ 
ของทา่น	โปรดปฏิบตัติามค�าแนะน�าดงันี ้
• อา่นฉลากผลติภณัฑ์น�า้ยาท�าความสะอาด	 เพ่ือให้แนใ่จวา่	 น�า้ยาท�าความ 

สะอาดใช้ได้กบัสขุภณัฑ์ของทา่น
• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้	 โดย

ทดสอบบนผิวสขุภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน
• ล้างน�า้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด	และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ 

ให้แห้งสะอาด	เพ่ือไมใ่ห้ละอองน�า้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์
• ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์	
• ใช้ฟองน�า้ชบุน�า้หมาดๆ	หรือผ้านุม่ท�าความสะอาด	 ห้ามใช้วสัดขุดัผิว	 เชน่

แปรงขดัหรือแผน่ขดัในการท�าความสะอาด
• ระวงัอยา่ทิง้คราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน
• เทคนิคการท�าความสะอาดท่ีดีคือ	 ล้างน�า้ท�าความสะอาดและเช็ดผิว

สขุภณัฑ์ให้แห้งหลงัจากการใช้งาน

Care and Cleaning

Kohler Asia Pacific Limited
Asia Customer Service Centre 
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel : +86 21 2606 2572  Fax : +86 21 6107 8900

Kohler Middle East office
Al Thuraya Tower 2
9th Floor, Suite 905P.O Box 500431Dubai - U.A.E
Tel : +971 4 364 2650  Fax : +971 4 369 7508
Email : contact.middleeast@kohler.com  

Kohler Thialand
6th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2204 6222

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ชั้น 16 อ�ค�รจัสมิน ซิตี้,  2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้�สัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

http://Kohler.com



