SERVICE PARTS

อุปกรณประกอบและอะไหล
9091X-4

เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ รุน เวฟ
AVE
Recessed Shower Trim

เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ รุน เวฟ
INSTALLATION INSTRUCTIONS
AVE
ขอแนะนําการติดตั้ง
Recessed Shower Trim

เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ

3013706
Setscrew

9091X-4

833730
Hex Wrench

ชุดสกรู

ประแจแอล

864987
Collar Ring

แหวนรอง

834851
Screw

เฉพาะฝาครอบวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบ

กอนเริ่มการติดตั้ง

BEFORE YOU BEGIN

ขอมูลในคูมือนี้มาจากขอมูลผลิตภัณฑลาสุดที่มีอยูในชวงเวลาการ
จัดพิมพ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑที่มีอยูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

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.

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับเจาของผลิตภัณฑ

Please leave these instructions for the consumer.
They contain important information.

ขอสังเกต:
1. ปดวาลวนํ้าทำความสะอาดทอนํ้าดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกตางๆ
2. หามถอดพลาสติกครอบวาลวออก จนกวาจะติดตั้งเสร็จ
3. ติดตั้งวาลวรุน 11697X อางอิงจากระยะการติดตั้ง 9091X-4

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove
debris.
2. Do not remove the plaster guard from the valve
body until instructed to.
3. Install valve 11697X according to the rough-in
dimensions of 9091X-4.

ระยะการติดตั้ง

ROUGH-IN DIMENSIONS

สกรู

871556**
Bonnet

880031**
Faceplate with Washer and Gasket

ฝาครอบ

ฝาครอบตัวนอกพรอมแหวนรอง
และประเก็น

3010495**
Lever

36~68

กานโยก

Finished Wall

ผนัง

880002
Plug Button Kit

105

Ø162.5

ปุมปด

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

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

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

INSTALLATION

ขอสังเกต ติดตั้งวาลวรุน 11697X อางอิงจาก
ระยะการติดตั้ง 9091X-4
ถอดฝาครอบพลาสติกหลังจากติดตั้งเขากับผนัง
เรียบรอยแลว

Note: Install valve 11697X according
to the rough-in dimensions of 9091X-4.
Remove the plaster guard after
completed the finished wall.
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ตรวจสอบใหแนใจวารูสองรูบนแหวนรองขอตอ(2)1
อยูในแนวตั้ง ใชประแจแอล(7)
ขันสกรู(1)สามตัวเพื่อยึดแหวนรอง
ขอตอเขากับวาลวติดตั้งฝาครอบ(3)
เขากับวาลวดวยการขันสกรู(4)
สองตัวบนแหวนรองขอตอ
ขันฝาครอบ(9) เขากับกระบอกวาลว
เลื่อนกานโยก(8) เขากับกานวาลว
พรอมใหกานโยกหันลงดานลาง
ขันสกรู(5) ดวยประแจแอล(7) กดปุมปด(6) เขากับรู
ชิ้นสวนที่มีเครื่องหมายกำกับสีแดงตองอยูทางดานซาย
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Make sure that two holes in collar ring
(2) are vertically oriented. Use hex
wrench(7) provided, tigthen three
setscrews(1) securing collar ring to
body so that the ring is tight to the valve
body. Install faceplate(3) by tightening
two screws(4) into collaring.
Tighten the bonnet(9) to the valve body.
Slide handle(8) over valve stem with
handle pointing down. Tighten the
setscrew(5) with hex wrench(7). Press
plug button(6) to the hole. The red part
faces the left.

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

CARE AND CLEANING

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

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.
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