REACH CONCEALED TOILET
K-28413H, K-28414H
K-28416K, K-28417X

Installation and Care Guide

ขอ้ แนะนําการติดตัง้ และการดูแลรักษา
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IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!:
Roughing-in (Dimensions are approximate)
Please leave these instructions for the consumer.
Please retain for future reference.
Unit: mm
NOTE: Some installation parts might not be
provided.
หน่วย : มม.
NOTE: The toilet pictured in the installation
P-Trap
S-Trap
steps may differ from the model being installed.

ระยะการติดตัง (ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ)

CAUTION: Turn on the water and allow
water to flow through the supply pipe to
flush the system of any debris before
connecting fill valve.
Type of Trap

S-Trap

P-Trap

Plastic Trap

65 mm

185 mm

ท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

ข้อสําคัญถึงผู้ตดิ ตัง! คูม่ ือนีมีขอ้ มูลสําคัญโปรดมอบ
เอกสารให้กบั เจ้าของสุขภัณฑ์
ข้อสังเกต: อุปกรณ์สาํ หรับการติดตังบางชินอาจไม่รวม
อยูใ่ นชุดสุขภัณฑ์
ข้อสังเกต: รูปภาพของสุขภัณฑ์ทีแสดงอยูใ่ นขันตอน การ
ติดตังสุขภัณฑ์อาจจะแตกต่างไปจากรุน่ สุขภัณฑ์ทีท่านกํา
ลังดําเนินการติดตัง
ข้อควรระวัง: เปิ ดนําเพือทําความสะอาดและขจัดเศษ
ต่างๆ ออกจากท่อนําดีก่อนประกอบกับวาล์วนําเข้า
ชนิดท่อน้ำทิ้ง
แบบลงพื้น
65 มม
ท่อน้ำทิ้งแบบพลาสติก

ประกอบข้อต่อนําทิงเข้ากับโถสุขภัณฑ์ จากนันค่อยๆดัน
กระทังข้อต่อนําทิงสวมเข้ากับท่อนําเสีย

1/2"
185
65

200

200
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Drill the marked location holes on the floor.
Insert the anchors into the holes.
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เจาะรูตาํ แหนงทีทําเครืองหมายไว้ทพืี นจากนันสวม
พุกลงรูทีเจาะ

Connect to Floor / ติดตังกับพืน
Connect the connector on the bowl, then carefully put
down the bowl until connector and waste pipe touch.
Mark the anchore holes.

Mark the
anchore holes.

กําหนดรูพกุ

ประกอบข้อต่อนําทิงเข้ากับโถสุขภัณฑ์ จากนันค่อยๆวางลงกระทัง
ข้อต่อนําทิงสวมเข้ากับท่อนําเสีย

260

260

กําหนดตําแหน่งรูยดึ โถสุขภัณฑ์

Connect to wall / ติดตังเข้ากับผนัง
Connect the connector on the bowl, then push bowl to
backward until connector and waste pipe touch. Mark the
anchore holes.

ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น

1/2"

Determine the position of the toilet bowl mounting hole.

Place the toilet bowl at the designated position. Install the toilet bowl attachment to the floor. Do not overtighten!
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Turn the tank upside down and place the gasket to the shank of flush valve. Install
the tank to the bowl.

ควําถังพักนําและสวมประเก็นเข้ากับถังพักนํา จากนันติดตังถังพักนําเข้ากัโถสุขภัณฑ์

วางโถสุขภัณฑ์ในตําแหน่งทีกําหนด ติดตังอุปกรณ์ยดึ โถสุขภัณฑ์กบั พืน
อย่าขันแน่นจนเกินไป!

Gasket

ประเก็น

Screw

สกรู

Washer

แหวนรอง

3/8"

แบบออกผนัง
185 มม

This side up.

Washer

แหวนรอง

วางด้านนีขึน

Nut

นอต

Plastic Connector

ท่อน้ำทิ้งแบบพลาสติก
(For Asia market)

สำหรับตลาดเอเชีย

5
/ สกรู
S-Trap

Washer

ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น

แหวนรอง

Rubber
Washer

ยางรอง

Rubber
Washer

ยางรอง

Washer

Connect supply hose and turn
on the water. Flush several
times and check for leaks.

ประกอบสายนําดีและวาล์ว เปิ ด
-ปิ ดนํา กดชักโครกหลายๆ ครัง
เพือตรวจสอบการรัวซึม
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Adjust the water level. If needed.

ปรับระดับนํา ถ้าจําเป็ น

Turn here to adjust water level.
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Install push button to the tank
cover.

ประกอบปุ่ มกดเข้ากับฝาถังพักนํา
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Install the tank cover and the seat. Apply
silicone around base.

ประกอบฝาปิ ดถังพักนําและฝารองนังสุขภัณฑ์ ยา
แนวซิลโิ คนรอบขอบฐานสุขภัณฑ์

หมุนทีนีเพือปรับระดับนํา
+

Do not overtighten!

อย่าขันแน่นจนเกินไป!

-

แหวนรอง

Nut / นอต
Rubber Washer

P-Trap

ท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง
1491091-X2-A

(For HK market only)

ยางรอง

1/2”
Supply Hose

Washer

สายนําดี

แหวนรอง
Nut / นอต

สำหรับตลาดฮ่องกง
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Replace the Seal

เปลี่ยนซีลยาง
1 Shut off the water supply.

Remove the tank cover.

นำฝาถังพักน้ำออก

ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
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Note the position of the colored
buttons for re-installation.

สังเกตตําแหน่งของสีปมุ่ สําหรับการ
ติดตังใหม่
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Turn the flush valve tabs and
pull straight up on the canister.

หมุนวาล์วนําออกและยกขึนออกจาก
กระบอกวาล์ว
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Remove and replace the seal.

ถอดและเปลียนซีลยาง
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Re-install the canister so it snaps into
place and turn the flush valve tabs.

ติดตังกระบอกวาล์ว กระทังเข้าตําแหน่งและหมุน
วาล์วนําเข้ากับกระบอกวาล์ว
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Rotate the canister so that the colored
button are in their original position.

หมุนกระบอกวาล์ว ให้สขี องปุ่ มกดตรงตาม
ตําแหน่งเดิม
Buttons

Buttons

ป่ มุ กด

ป่ มุ กด

2
1
(Not supply)

1

(ไม่รวมในสินค้า)
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Re-install the tank cover.

ประกอบฝาถังพักนํา
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Turn on the water supply.

เปิ ดวาล์วนํา

(Not supply)

(ไม่รวมในสินค้า)

Troubleshooting
Symptoms
1. Poor flush.

Recommended Action
A. Adjust the tank water level to match the waterline.
B. Fully open the water supply shut-off valve.
C. Clear obstructions from the trapway, jet, or bowl rim
holes.
D Clear obstructions from the waste line.
A. Make sure the push button rods are in place.
Adjust as needed.

3. The fill
valve turns
on/off by
itself or
it runs,
allowing
water to
enter the
tank.

A. Adjust push button rods for proper slack so the
flush valve seal isn’t held off the flush valve.
B. Clean or replace the flush valve seal if it is worn,
dirty, or misaligned with the valve seat or flush
valve seat is damaged.
C. Remove the tank and tighten the flush valve nut
if flush valve gasket is leaking. Do not overtighten.
if leakage continues replace the gasket.
D. Clean the fill valve seal of debris or replace the
seal assembly.
E. Replace the fill valve if the valve float sinks.
F. Adjust the tank water level if it is too high.

4. Long tank
fill cycle.

A. Fully open the water supply shut-off valve.
B. Clean the valve inlet, valve head, or supply line.
Flush lines.

1491091-X2-A

Flush several times and check for leaks.
Do not overtighten!

กดชักโครกหลายๆ ครัง เพือตรวจสอบการรัวซึม
อย่าขันแน่นจนเกินไป!

(Not supply)

(ไม่รวมในสินค้า)

ข้อแนะนําการแก้ไขปั ญหาเบืองต้น

2. No flush.

5. Noisy tank
fill cycle.
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A. Partially close the water supply shut-off valve if
the water pressure to the toilet is too high. Check
the toilet performance following any such adjustment.
B. Remove dirt or obstructions from the valve
head. Flush the lines.

2

ปั ญหาทีพบ

วิธีการแก้ไข

. ระบบชักโครก ก. ปรับระดับนําในถังพักนําให้เท่าเส้นระดับนํา
ทํางาน
ข. เปิ ดวาล์วนําให้มากทีสุด
ไม่สมบูรณ์
ค. ตรวจดูสงกี
ิ ดขวางในคอห่าน รูเจ็ท และรูใต้ขอบโถสุขภัณฑ์
ง. ตรวจดูสงกี
ิ ดขวางทีท่อรับนําเสียและท่อดักกลิน
. ระบบชักโครก ก. ให้แน่ใจว่า ก้านกดอยูใ่ นตําแหน่ง ปรับแก้ไขหากไม่อยูใ่ นตําแหน่ง
ไม่ทาํ งาน
ก. ปรับความยาวก้านกดหากอยู่ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม กระทั่งซีลยาง
. นําไหลเข้า
ของวาล์วน้ำออกไม่เปิดค้างอยู่
ถังพักนํา
ข. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนซีลยางของวาล์วน้ำออก หากเกิดคราบ
ตลอดเวลา
สกปรก ซึ่งอาจทำให้ซีลยางของวาล์วน้ำออกไม่อยู่ในตำแหน่งที่
เหมาะสม
ค. หากประเก็นยางถังพักน้ำเกิดการรั่วซึม ให้ถอดถังพักน้ำและ
ประกอบใหม่อีกครั้งอย่าขันแน่นเกินไป หากยังเกิดการรั่วซึมให้
เปลี่ยนประเก็นยางถังพักน้ำใหม่
ง. ทําความสะอาดซีลยางของวาล์วนําเข้ า หรื อเปลียนซีลยางใหม่
จ. เปลียนวาล์วนําเข้ าหากลูกลอยไม่ทํางาน
ฉ. ปรับระดับนําในถังพักนําให้ ลดลงหากพบว่านําอยูส่ งู เกินเส้ นระดับนํา
. ระยะเวลา
ก. เปิ ดวาล์วนําให้มากทีสุด
การเติมนํา
ข. ทําความสะอาดวาล์วนําเข้า, ฝาครอบวาล์ว หรือทางนําดี จากนัน
ในถังพักนํา
กดชักโครกเพือทําความสะอาดทางนํา
นานเกินไป
. เกิดเสียงดัง ก. หากมีแรงดันนํามากเกินไป ปรับวาล์วเปิ ด-ปิ ดนําให้ลดลง จากนัน
ขณะเติมนํา
จึงตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของสุขภัณฑ์อีกครัง
ในถังพักนํา ข. นําสิงสกปรกหรือสิงแปลกปลอมออกจากวาล์วนําเข้า

การดูแลรักษาและการทําความสะอาด

Care and Cleaning
WARNING: Risk of property or product damage. Do
not use in-tank cleaners in your toilet. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage
fittings in the tank. This damage can cause leakage and
property damage.
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.

ข้อควรระวัง ความเสียงซึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทีพักอาศัย
และสุขภัณฑ์ ห้ามใช้นายาทํ
ํ าความสะอาด สุขภัณฑ์ภายในถังพักนํา
เนืองจากนํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ทีมีส่วนผสมของคลอไรด์
(แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) อาจทําให้อปุ กรณ์ภายในถังพักนําเกิดการ
รัวซึมและชํารุดได้
เพือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทําความสะอาดสุขภัณฑ์
ของท่าน โปรดปฏิบตั ติ ามคําแนะนําดังนี
• อ่านฉลากผลิตภัณฑ์นายาทํ
ํ าความสะอาด เพือให้แน่ใจว่า นํายาทําความ
สะอาดใช้ได้กบั สุขภัณฑ์ของท่าน
• ตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ทาํ ความสะอาดกั บ สุ ข ภั ณ ฑ์ก่ อ นใช้ง านทุ ก ครัง
โดยทดสอบบนผิวสุขภัณฑ์ทีไม่สามารถสังเกตเห็นได้ก่อน
• ล้างนําออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและเช็ดผิวสุขภัณฑ์
ให้แห้งสะอาด เพือไม่ให้ละอองนําอยูบ่ นผิวสุขภัณฑ์
• ห้ามแช่นายาทํ
ํ าความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์
• ใช้ฟองนําชุบนําหมาดๆ หรือผ้านุม
่ ทําความสะอาด ห้ามใช้วสั ดุขดั ผิว เช่น
แปรงขัด หรือแผ่นขัด ในการทําความสะอาด
• ระวังอย่าทิงวัสดุทีทําให้เกิดคราบไว้บนผิวสุขภัณฑ์เป็ นเวลานาน
• เทคนิ ค การทํา ความสะอาดที ดี คื อ ล้า งนําทํา ความสะอาดและเช็ ด ผิ ว
สุขภัณฑ์ให้แห้งหลังจากการใช้งาน

Asia Customer Service Centre
No. 158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC Post Code 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572
KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Call Center Tel. +(66) 2700 9299

ชัน อาคารจัสมิน ซิตี, ซอยสุขมุ วิท
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัตนา กรุงเทพฯ

E-mail: callcenterthailand@kohler.com
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