ทดสอบการติดตั้ง

INSTALLATION CHECKOUT

ตรวจสอบใหแนใจวา นอตทุกตัวขันแนน
และกานโยกอยูในตำแหนงปด

Ensure that all connections are tight.
Ensure that the handle is in the off
position.

จากนั้นเปดวาลวน้ำ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
ซอมแซมหากเกิดการรั่วซึม

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

เปดน้ำรอนและน้ำเย็นไวสักครู
เพื่อชะลางตะกอนออกจากหัวกอกน้ำ
ใหตรวจสอบการรั่วซึมในขณะที่กำลังชำระลาง

Turn on faucet handle. Run hot and cold
water through spout about one minute to
remove any debris. Check for leaks at
this time.

ขอแนะนําการติดตั้ง

Single Lever Lavatory Faucet
37263X-4
37264X-4
37265X-4

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก
กอกผสมอางลางหนาทรงสูงแบบกานโยก
กอกผสมอางลางติดผนัง

กอนเริ่มการติดตั้ง

BEFORE YOU BEGIN

ขอมูลในคูมือนี้มาจากขอมูลผลิตภัณฑลาสุดที่มีอยูในชวงเวลา
การจัดพิมพบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่มีอยูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอสังเกต
1.เปดวาลวน้ำทำความสะอาดทอน้ำดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรก
ตางๆ
2.สำหรับการติดตั้งใหมแนะนำใหติดตั้งกอกน้ำและสะดืออาง
กอนการติดตั้งอางลางหนา
3.ตรวจสอบทอน้ำ หากมีการชำรุดแนะนำใหเปลี่ยนใหม
4.ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
5.ปดวาลวทางน้ำเขา

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. If possible, install this faucet before installing the
lavatory.
3. Inspect the supply tubing for damage and leakage.
Replace and maintain as necessary.
4. Observe local plumbing codes.
5. Shut off the water supplies to the fitting.

มาตรฐานผลิตภัณฑ

STANDARD APPLICABLE

สุขภัณฑผลิตภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

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

•
•

การใชงานมือบิดกานโยก

HANDLE OPERATION

ดึงกานโยกและหมุนกานโยกตามเข็มนาิกาเพื่อเปดน้ำเย็น,
หมุนกานโยกทวนเข็มเพื่อเปดนํ้ารอน

Pull the lever onwards gently. Turn clockwise for hot
water, and counter-clockwise for cold water.

•

ระยะการติดตั้ง

ROUGH-IN DIMENSIONS

Ø30~36

90

47

Ø54~59
112
Ø30~36

37263X-4

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

1170814-X2-B

ผนัง

48

Ø54~59

Ø69
Ø60

90

Max 35

G1/2"

90

Finished Wall

26

G1/2"

ไมเกิน 35

500
550

Max 35

ไมเกิน 35

G1/2"

200~300

32.5

151

Ø54~59

G1/2"
200~300

37264X-4

G1/2"

Ø41.2
27~60
188~200

111

30

112

123

151

4

210
120
G1/2"

210

40~50

210

104

•

120

•

ไมเกิน 35

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.

123

เพื่อการดูแลรักษาและทําความสะอาดผลิตภัณฑของทาน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
• ทดสอบน้ำยาทําความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑในบริเวณ
ที่ไมเปนที่สังเกตกอนใชนํ้ายาทําความสะอาด
• หลังจากที่ใชนํ้ายาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและ
ลางนํ้าออกทันที จากนั้นเช็ดใหแหง
• หามแชนํ้ายาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ
• ใชฟองนํ้าหรือผานุมทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ หามใช
วัสดุหยาบ เชน แปรงหรือแผนขัด
• ขอแนะนำในการดูแลพื้นผิวผลิตภัณฑคือ ลางนํ้าสะอาดใหทั่ว
และเช็ดคราบนํ้าบนพื้นผิวผลิตภัณฑหลังจากการใชงานทุกครั้ง

Max 35

CARE AND CLEANING

500

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับเจาของผลิตภัณฑ

550

Turn counterclockwise to remove the
stopper(32). Take out washer(33).
Replace with a new one. Turn
counterclockwise to remove the piston
kit(34). Replace with a new one.
Reinstall stopper and washer.

207
230

หมุนตัวอุดสะดืออาง(32) ทวนเข็มนาิกา
เพื่อถอดตัวอุดสะดืออางออก ถอดแหวนรอง(33)
เพื่อเปลี่ยนแหวนรองชิ้นใหม จากนั้นหมุนลูกสูบ
ทวนเข็มนาิกาเพื่อถอดลูกสูบออก
เพื่อเปลี่ยนลูกสูบชิ้นใหม(34) ติดตั้งแหวนรอง
และตัวอุดสะดืออาง กลับเขาตำแหนงเดิมอีกครั้ง

Replacing the Washer and
Piston Kit

123

33

500
550

32
34

1170814-X2-B

AIRFOIL

INSTALLATION INSTRUCTIONS

137
160

การเปลี่ยนแหวนรองและชุดลูกสูบ

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก รุน แอรฟอยล

Ø31.75

37265X-4

1

การติดตั้ง

INSTALLATION

วิธีติดตั้งชุดวาลว

How To Install The Valve Kit

ถอดแหวนสลักเกลียว(1) และแหวนรองโลหะ(2)
ออก จากนั้นสวมประเก็นยาง(3) เขากับดานลาง
ของฐานรอง(4)
สวมชุดวาลวเขากับรูกอกบนอางลางหนา
ดานลางของอางลางหนาประกอบแหวนรองโลหะ
และแหวนสลักเกลียวเขากับชุดวาลว
ใหหันรูประแจ(5) บนสลักเกลียวลงดานลาง
จากนั้นขันสลักเกลียวเขากับแหวนสลักเกลียว
จัดตำแหนงของชุดวาลวโดยใหเครื่องหมายสีแดง
อยูดานซายและเครื่องหมายสีน้ำเงินอยูดานขวา
ใชประแจแอลขนาด 3 มม.(6)
ขันสลักเกลียวเพื่อยึดชุดวาลวใหแนน ขันนอต(7)
เขากับสลักเกลียวใหแนน
ประกอบสายน้ำดี(8) เขากับทางน้ำดี
โดยใหสายน้ำดีที่มีเครื่องหมายสีน้ำเงินเขากับ
น้ำเย็น และเครื่องหมายสีแดงเขากับน้ำรอน

Remove the threaded ring(1) and steel
washer(2). Put the rubber gasket(3) into
the bottom groove of the valve kit
escutcheon(4) . Put the valve kit into
the hole of the lavatory. From underside
of the lavatory, install the steel washer
and the threaded ring onto the valve kit.
Keep the wrench holes of the studs(5)
facing downwards, thread them onto
the threaded ring. Position the valve kit
so that the red logo is on the left, and
the blue logo is on the right. Secure the
valve kit by tightening studs with the
3mm hex wrench(6). Tighten the
nuts(7) onto the studs.

4
3
2
1
5

7

6

Attach the shorter hoses(8) to water
supplies. The hose with blue mark
connects to cold water. The hose with
red mark connects to hot water.

13

8

How To Install The Spout
Only For 37263X-4 & 37264X-4
Fit the spout kit(9) to the hole of
lavatory. From underside of the
lavatory, install the steel washer(10),
the nut(11) and nut(12). Position the
spout so that it is toward to the front.
Secure the spout kit by tightening the
nut(11) and the nut(12).

9

ตอสายน้ำดี(13) กานหัวกอกน้ำ(14)
ของหัวกอกน้ำ

10
11
12

Only For 37265X-4

จัดตำแหนงใหไดระยะระหวาง 80~100 มม.
จากริมของอางลางหนาสำหรับการติดตั้ง
ชุดหัวกอกน้ำบนผนังตามภาพระยะการติดตั้ง

ขอสังเกต พื้นผิวดานนอกของผนัง
ควรอยูในระหวางคามากสุดและคาต่ำสุด
บนฝาครอบ(15) ตามภาพแสดงที่1
ใหใชซิลิโคน หรือเทปกาวบนขอตอทอน้ำดี(17)
ของชุดทอน้ำดี(16) ตอทอน้ำดีขนาดG1/2″
เขากับชุดทอน้ำดี จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวา
ดานที่มีเครื่องหมาย คามากสุด
และคาต่ำสุดบนฝาครอบหันขึ้นดานบน
1170814-X2-B

70.5

Determine the location that the distance
is 80~110mm from the fringe of the
lavatory to install the spout kit on
vertical wall as rough-in dimensions.
Make a suitable hole in the wall.

G1/2" outlet pipe
G1/2" ทอน้ำดี
17

Fig.1

อุดรูบนผนังดวยปูนซีเมนต
1.5

Fill in the wall hole with cement.

ฝาครอบตองอยูบนวาลวในระหวางการติดตั้ง
ตลอดเวลา
ขอสังเกต เจาะรูบนผนังตรงตามขนาด
บนภาพแสดงที่ 2

Ø22.5

Ø21.5
Ø14.5

ตัดฝาครอบออกจากผนัง
ขอสังเกต อยาใหโอริงชำรุด(19)
ใชประแจแอล(20) ขันสกรู(21)
ใหแนนเพื่อยึดขอตอ(22) เขากับผนัง
และใหแนใจวา
ปลายขอตอสองดานไดระดับและรูกอก
อยูดานลางประกอบชุดหัวกอกน้ำ(23)
จนกระทั่งติดกับผนัง
ตรวจสอบใหแนใจวารูสกรูหันลงดานลาง
ปรับขอตอ(24) เพื่อสามารถติดตั้งหัวกอกน้ำ
บนขอตอไดตามความเหมาะสม
ขอสังเกต ตรวจสอบใหแนใจวาหัวกอกอยู
ในแนวตรง สวมสกรู(26) ดวยประแจแอลขนาด
2.5 มม.(25) และยึดหัวกอกใหแนน

18
16
15

NOTE: The out surface of the finished
wall should be between the MAX and
MIN marks on the protectors(15) as
Fig.1 shown.
Use appropriate thread sealants or
thread tape on the outlet bush(17) of
the outlet kit(16). Connect G1/2″ outlet
pipe to the outlet kit, and be sure the
side with the MAX and MIN marks on
the protector upwards.

2

During installation, the protector remain
on the valve body.
NOTE: The sizes of the openning holes
in the finished wall is as Fig.2 shown.

Fig.2

Cut off the protector against the wall.
NOTE: Don't damage the o-ring(19).
20
22
19
23

21

24

26
25

Tighten the screw(21) with the hex
wrench(20) so that the connector(22) is
fixed to the finished wall, and ensure
two straight edges of the connector is
level, the hole downwards. Slide the
spout kit(23) onto the connectors till it is
against the wall, and make sure the
screw hole downwards. Adjust the
connector(24) so that the spout kit can
installed onto the connectors if needed.
NOTE: keep the spout kit horizontally.
Install the screw(26) with the 2.5mm
hex wrench(25), and tighten it to secure
the spout kit.

ขันสายน้ำดี(13) บนทอน้ำดีใหแนน

Tighten the outlet hose(13) onto the
oulet pipe.

วิธีติดตั้งสะดืออาง

How to Install the Drain

ถอดนอต(27), แหวนรองพลาสติก(28)
และประเก็นยาง(29) ออกจากสะดืออาง
สวมสะดืออางเขากับอางลางหนา
ประกอบประเก็นยาง(หันดานเรียวขึ้น),
แหวนรองพลาสติกและนอตเขากับสะดืออาง
ขันสะดืออางใหแนน

Remove the locknut(27), plastic
washer(28) and the rubber gasket(29)
from the drain body. Insert the drain
body into the lavatory. Install the rubber
gasket (Tapered side up), plastic
washer and locknut back to the drain
body in turn. Tighten the locknut.

Tighten the outlet hose(13) onto the
shank(14) of the spout kit.

14

สำหรับรุน 37265X-4 เทานั้น

เจาะรูบนผนังตามความเหมาะสม

NOTE: Ensure the centerline of the
outlet kit is perpendicular to the wall,
the support plate(18) is level.

32.5

วิธีติดตั้งหัวกอกน้ำ สำหรับรุน
37263X-4 และ 37264X-4 เทานั้น

สวมชุดหัวกอกน้ำ(9) เขากับกึ่งกลางรูกอกของ
อางลางหนา ดานลางของอางลางหนา
สวมแหวนรองโลหะ(10), นอต(11) และนอต(12)
จัดตำแหนงของหัวกอกน้ำเพื่อใหแนใจวา
หัวกอกหันเขาดานหนา จากนั้นขันนอต(11)
และนอต(12) เพื่อยึดหัวกอกใหแนน

ขอสังเกตุ ตรวจสอบใหแนใจวาเสนกึ่งกลาง
ของชุดทอน้ำดีตั้งฉากกับผนังและเพลทรอง(18)
ไดระดับ

ขอสังเกต ใชเทปพันเกลียว
หรือทาซิลิโคนรอบขอบดานลางของฝาสะดืออาง
(30) แทนการใชแหวนรองยาง(31)
ในกรณีที่จำเปน
หามปรับตำแหนงของสะดืออางหลังจากขันนอต
เพราะอาจทำใหซิลิโคนเสียหายได

1170814-X2-B

30

31

29
28
27

NOTE: If needed, apply a ring of
plumbers putty or other sealants around
the underside of the drain flange(30),
instead of using rubber washer(31).
Do not reposition the drain after the
locknut is tightened, or you may break
the putty or sealant seal.
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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 responsible 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 recommended 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

1170814-X2-B
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กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก รุน แอรฟอยล

AIRFOIL

SERVICE PARTS

อุปกรณประกอบและอะไหล

Single Lever Lavatory Faucet

กอกผสมอางลางหนาแบบกานโยก
กอกผสมอางลางหนาทรงสูงแบบกานโยก
กอกผสมอางลางหนาติดผนัง

37263X-4
37264X-4
37265X-4

1152642**
Escutcheon
77806
Gasket

ประเก็น

1154352
Connector
42451
O-Ring

1154353
Screw

1152641**
Handle

สกรู

833730
Hex Wrench

1102890**
Stopper

ปุมกด

1102892
Piston Kit

1102891
Washer

แหวนรอง

ชุดลูกสูบ

มือจับ

1278428
Outlet Kit

ชุดทอนํ้าดี

1064368
Bearing

ตลับลูกปน

ขอตอ

โอริง

ฐานรอง

1064364
Spring

สปริง

1154337
Screw

1064365
Key

สกรู

กุญแจ

ประแจแอล

1142103**
Click Drain

1111501
Nut

นอต

สะดืออางลางหนา
แบบกด

51251
O-Ring

โอริง

1061903
Valve

วาลว

1095265
Screw

สกรู

1111504
Steel Washer

แหวนรองโลหะ

1111506
Threaded Ring

แหวนสลักเกลียว

1157449
Connector

ขอตอ

1111496
Flow Restrictor

ตัวลดแรงดันน้ำ

3007291
Stud

865099
Nut

นอต

835726
Washer

แหวนรอง
860091
Nut

นอต

1055035
O-Ring

โอริง

1055035
O-Ring

โอริง

1157450
Connector

ขอตอ

สลักเกลียว
3001167
Nut

นอต

834638
Hex Wrench

ประแจแอล

1024405
Hose

สายน้ำดี
1024405
Hose

1024405
Hose

สายน้ำดี

สายน้ำดี

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

**Color code must be specified when ordering

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
1170814-X2-B
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