ขอแนะนำการติดตั้ง

เฉพาะวาล์ วผสมฝั งกําแพงยืนอาบ
เฉพาะวาล์ วผสมฝั งกําแพงลงอ่ างและยืนอาบ

880X
882X

ก่ อนเริ�มการติดตัง�

BEFORE YOU BEGIN

ข้ อมูลในคูม่ อื นี �มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดทีม� อี ยูใ่ นช่วงเวลาการ
จัดพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเปลีย� นแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ที�มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

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.

คูม่ ือนี �มีข้อมูลสําคัญ โปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์
ข้ อสังเกต:
1. ระยะการติดตัง� จากผนังจนถึงกึ�งกลางวาล์ วขึน� อยู่กบั ขอบผนัง

ปลัก�
(สําหรับรุ่น 880X)

2. ปิ ดวาล์วนํ �าทําความสะอาดท่อนํ �าดี เพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ
3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
4. ปิ ดวาล์วทางนํ �าเข้ า
5. ห้ ามถอดพลาสติกครอบวาล์วออก จนกว่าจะติดตังเสร็
� จ
6. ตรวจสอบการรัว� ซึมตามข้ อต่อท่อนํ �า ทําการซ่อมแซมหากจําเป็ น

3006991
Valve

วาล์ว

3006930
Nut

นอต

7. เกลียวท่ อนํา� ดีขนาด G1/2"

ROUGH-IN DIMENSIONS

ระยะการติดตัง�
1089477**
Diverter

Centerline of line

G1/2"

Centerline of line

เส้ นกึง� กลาง

G1/2"

เส้ นกึง� กลาง

160

3007096**
Diverter Button

1220

ปุ่ มเปลี�ยนทางนํ �า
(สําหรับรุ่ น 882X เท่านัน� )
(Only for 882X)

G1/2"
88

88

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุม่ เอเชียแปซิฟิค (ยกเว้ นประเทศจีน)

Decided by trim selection

**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.

4

ระยะขึ �นอยูก่ บั ฝาครอบวาล์ว
880X

พื �น

1071635-X2-C

G1/2"

Decided by trim selection
Ground

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

1071635-X2-C

(26)

G1/2"

160

G1/2"

(Only for 882X)

(26)
G1/2"

วาล์วเปลี�ยนทางนํ �า
(สําหรับรุ่ น 882X เท่านัน� )

NOTES:
1. The dimension from the finished wall to the
centerline of the valve decided by the trim
selection.
2. Flush the water supply pipes thoroughly to remove
debris.
3. Observe all local plumbing and building codes.
4. Shut off the main water supply.
5. Do not remove the plaster guard from the valve body
until instructed to do so.
6. Check for leaks before covering the pipes, repairs as
needed.
7. Inlet & outlet threads of valve are G1/2".

ระยะขึ �นอยูก่ บั ฝาครอบวาล์ว
882X

Ground

สูงจาก ขอบอ่าง 370
(สําหรับหัวก๊ อกลงอ่างและฝั กบัว)

1086985
Plug
(Only for 880X)

370 to up side of bath fringe
(for bath & shower faucet)

พุก

เฉพาะวาล์ วผสมฝั งกําแพงยืนอาบ
เฉพาะวาล์ วผสมฝั งกําแพงลงอ่ างและยืนอาบ

สูงจากพื �น 1220 (สําหรับฝั กบัว)

3007020
Spacer

Recessed Valve System

65

880X
882X

Recessed Valve System

เฉพาะวาลวผสมฝงกำแพง

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1220 to the ground
(for shower faucet)

อุปกรณประกอบและอะไหล

เฉพาะวาลวผสมฝงกำแพง

G1/2"

SERVICE PARTS

พื �น

1

การใช้ งาน

OPERATION INSTRUCTION

สําหรับรุ่น 882X ยกวาล์วเปลี�ยนทางนํ �าหมุนตามเข็มนาฬิกา
จนกระทัง� หยุดอยูก่ บั ที�สําหรับฝั กบัว หมุนทวนเข็มนาฬิกา
จนกระทัง� หยุดอยูก่ บั ที�สําหรับหัวก๊ อกลงอ่าง

For 882X, Lift diverter, turn clockwise until it stops for
shower, turn counter-clockwise until it stops for bath
spout.

INSTALLATION

การติดตัง�

5

131

5

จัดตําแหน่งสําหรับติดตังวาล์
� ว(1) บนผนัง
ตามระยะการติดตัง� ให้ แน่ใจว่า เครื� องหมาย
ลูกศรบนตัววาล์วหันขึ �นด้ านบนเครื� องหมาย
“hot water connection” ต้ องอยูด่ ้ านซ้ าย
ตามภาพแสดงที� 1ระยะการติดตังตํ
� �าสุดและ
มากสุด ระหว่างจุดกึง� กลางของวาล์วและ
พื �นผิวของผนังขึ �นอยูก่ บั ฝาครอบวาล์ว ขนาด
ของรูเจาะบนผนังในส่วนที�ตวั วาล์วยื�นออกมา
ควรน้ อยกว่า 5 มม.
5
5
73
Min.
ข้ อสังเกต ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเส้ นกึง� กลาง
Max.
ของวาล์วอยูใ่ นแนวเดียวกับผนังและได้ ระนาบ
Fig.1
เดียวกันกับผนัง
ประกอบเกลียวข้ อต่อท่อนํ �าดี G1/2 นิ �ว ของ
Showerhead
นํ �าร้ อนและนํ �าเย็นเข้ ากับวาล์วตามภาพแสดงที� 2
ฝักบัวก้านแข็ง
ประกอบท่อนํ �าร้ อนเข้ ากับข้ อต่อที�อยูด่ ้ านซ้ าย
5
สําหรั บรุ่ น 880X
สําหรั บฝั กบัวก้ านแข็ง ให้ ตดิ ตังปลั
� ก� (3)
2
เข้ ากับทางนํ �าออกของฝั กบัวสายอ่อนหรื อ
หัวก๊ อกลงอ่าง(4)
สําหรั บฝั กบัวสายอ่ อนหรื อหัวก๊ อกลงอ่ าง
(Hot)
ให้ ตดิ ตังปลั
� ก� (3) เข้ ากับทางนํ �าออกฝั กบัว
นํ �าร้ อน
ก้ านแข็ง(5) ให้ แน่ใจว่า ขันข้ อต่อทุกชิ �นแน่น
ไม่เกิดการรั�วซึม
ใช้ เทปพันเกลียวตามข้ อต่อต่างๆ
4
3
ประกอบเกลียวท่อนํ �าดีไว้ ชวั� คราวสําหรับฝั กบัว
ก้ านแข็ง ในระหว่างการติดตังให้
� สวมฝาครอบ
เข้ ากับวาล์วไว้ ตลอดเวลา
or Bath Spout
ถ้ าหากเกลียวท่อนํ �าดีไม่แข็งแรงพอที�จะรองรับวาล์ว Handspray
ฝักบัวสายอ่อนหรือหัวก๊อกลงอ่าง
ให้ ตดั พุก(2) ตามความเหมาะสมและยึดวาล์ว
Fig.2
เข้ ากับผนังหรื อโครงฝั งผนัง

Determine where the valve body(1) will
be located on the wall. Be sure the
1
arrow mark on the valve body is facing
upward, the mark “hot water connection”
is on the left.
As Fig.1 shown. The min. and max.
dimensions between the centerline of
the valve and the outside of the finished
wall are decided by trim selection. The
size of finished wall hole extends from
the size of body should be less than 5mm.
NOTE: Ensure the centerline of valve is
perpendicular to the wall, the up plane of
guard is level.
Connect G1/2″ hot and cold supplies,
showerhead and bath pipings to valve
body as Fig.2 shown. Connect hot
supply to the end on the left.
For 880X
For showerhead faucet, install the plug(3)
(Cold) into the handspray or bath spout outlet(4);
นํ �าเย็น For handspray or bath faucet, install
the plug(3) into the showerhead outlet(5).
Make sure the connection could not be
leakage.
Supply enough tape or sealant into all
connections.
Install temporary nipples for showerhead
and bath spout. During installation, keep
valve guard on valve body.
If the pipings are not strong enough to
support the valve, cut off the spacers(2)
as needed and secure the valve body on
the wall or frame.

การดูแลรั กษาและทําความสะอาด

CARE AND CLEANING

เพื�อการดูแลรักษาและทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ของท่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบตั ติ ามคําแนะนําดังนี �
 ทดสอบนํ �ายาทําความสะอาดกับพื �นผิวผลิตภัณฑ์ในบริ เวณ
ที�ไม่เป็ นที�สงั เกตก่อนใช้ นํ �ายาทําความสะอาด
 หลังจากที�ใช้ นํ �ายาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาดและ
ล้ างนํ �าออกทันที จากนันเช็
� ดให้ แห้ ง
 ห้ ามแช่นํ �ายาทําความสะอาดบนพื �นผิวผลิตภัณฑ์
 ใช้ ฟองนํ �าหรื อผ้ านุม
่ ทําความสะอาดพื �นผิวผลิตภัณฑ์ ห้ ามใช้
วัสดุหยาบ เช่น แปรงหรื อแผ่นขัด
 ข้ อแนะนําในการดูแลพื �นผิวผลิตภัณฑ์คือ ล้ างนํ �าสะอาดให้ ทวั�
และเช็ดคราบนํ �าบนพื �นผิวผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้ งานทุกครัง�

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.

1071635-X2-C

2

1071635-X2-C

3

