หัวกอกลงอางอาบน้ำพรอมฝกบัวสายออน
รุน แอรฟอยล
AIRFOIL

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ขอแนะนําการติดตั้ง

37266X

Bath Spout

37267X

หัวกอกลงอางอาบน้ำพรอมฝกบัวสายออน

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

คูมือนี้มีขอมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารใหกับเจาของผลิตภัณฑ
ขอสังเกต:
1. เปดวาลวนํ้าทำความสะอาดทอนํ้าดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรก
ตางๆ
2. สำหรับการติดตั้งใหม ติดตั้งกอกน้ำกอนการติดตั้งอางอาบน้ำ
3. ตรวจสอบทอน้ำ หากมีการชำรุดแนะนำใหเปลี่ยนใหม
4. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
5. ปดวาลวทางน้ำเขา
6. แรงดันน้ำสูงสุดสำหรับหัวฝกบัวคือ 0.5 เมกะปาสคาล
(5 บาร) หากมากกวา0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร)
ตองใชตัวลดแรงดันน้ำอุณหภูมิน้ำสูงสุดที่ 60°C
โปรดเก็บ ฝกบัว, หัวฝกบัว และกานฝกบัว
ใหหางจากเครื่องทำความรอนซึ่งอาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหายหรือผูใชงานไดรับบาดเจ็บ

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove
debris.
2. If possible, install this faucet before installing the
bath.
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.
6. The highest working pressure for handspray is
0.5MPa(5 bar). If it exceeds 0.5MPa(5 bar), a
pressure reducer is needed. The highest water and
environment temperature is 60˚C. Please keep
handspray, shower head and the shower arm away
from heater, or it may become damaged and cause
injury to the user.

ระยะการติดตั้ง

ROUGH-IN DIMENSIONS

45

Ø38

Finished Wall

ไมเกิน 40

G1/2˝

G1/2"

ผนัง

37266X

1202248-X2-A

4

1202248-X2-A

G1/2˝

27

Hose

สายน้ำดี

G1/2˝

ขอบอางอาบน้ำ

210
70.5
G1/2" 32.5

12.3

1500±25

G1/2"

104

Fringe of bath

500

Max 40

40~50

G1/2˝
110

G1/2˝

G1/2"
120

151

25

160

*72

257

61
39.5

12

26

30

ฝกบัว

210

12

Handshower

40

120

37267X

1

มาตรฐานผลิตภัณฑ

STANDARD APPLICABLE

สุขภัณฑผลิตภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

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

INSTALLATION

การติดตั้ง
วิธีการติดตั้งกอกน้ำ
สำหรับรุน 37266X เทานั้น

How To Install The Spout
Only For 37266X

สวมชุดหัวกอกน้ำ(1) เขากับกึ่งกลางรูกอก
ของอางอาบน้ำ ดานลางของอางอาบน้ำ
สวมแหวนรอง(2), แหวนโลหะ(3), นอต(4)
และนอต(5)
จัดตำแหนงของหัวกอกน้ำเพื่อใหแนใจวา
หัวกอกหันเขาดานหนา จากนั้นขันนอต(4, 5)
ดวยประแจแอลเพื่อยึดหัวกอกใหแนน
ประกอบสายน้ำ(6) เขากับเกลียวทอ G1/2″
ของสายฝกบัว ประกอบสลักเกลียว(7)
เขากับ G1/2″ ทอน้ำดีของหัวกอกน้ำ
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Insert the spout kit(1) into the hole of
the bath tub. From underside of the
bath tub, install the washer(2), the steel
washer(3), the nut(4) and the nut(5).
Position the spout kit so that it points to
the front. Tighten the nuts(4, 5) with a
wrench to secure the spout kit.
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7

Attach the hose(6) to G1/2″ handspray
supply pipe. Attach the shank(7) to
G1/2″ spout supply pipe.
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สำหรับรุน 37267X เทานั้น

Only For 37267X

กำหนดตำแหนงสำหรับการติดตั้ง
ชุดหัวกอกน้ำบนผนังตามภาพระยะการติดตั้ง

Determine where the spout kit will be
located on vertical wall as rough-in
dimensions.

เจาะรูบนผนังตามความเหมาะสม

Make a suitable hole in the wall.

ขอสังเกต พื้นผิวดานนอกของผนัง
ควรอยูในระหวางคามากสุดและคาต่ำสุด
บนฝาครอบ(8) ตามภาพแสดงที่1
ใหใชซิลิโคน หรือเทปกาวบนขอตอทอน้ำดี(10)
ของชุดทอน้ำดี(9) ตอทอน้ำดีขนาดG1/2″
เขากับชุดทอน้ำดี จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวา
ดานที่มีเครื่องหมาย คามากสุด
และคาต่ำสุดบนฝาครอบหันขึ้นดานบน

To handspray
To spout

หัวกอกน้ำ

10

G1/2" outlet pipe
G1/2" ทอน้ำดี

ขอสังเกต เจาะรูบนผนังตรงตามขนาด
บนภาพแสดงที่ 2
ตัดฝาครอบออกจากผนัง
ขอสังเกต อยาใหโอริงชำรุด(12)

1202248-X2-A

G1/2" outlet pipe
G1/2" ทอน้ำดี
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Fig.1

ภาพแสดงที่ 1

ขอสังเกต ตรวจสอบใหแนใจวาเสนกึ่งกลาง
ของชุดทอน้ำดีตั้งฉากกับผนังและเพลทรอง(11)
ไดระดับ
อุดรูบนผนังดวยปูนซีเมนต

70.5
32.5

Fig.2

ภาพแสดงที่ 2

Use appropriate thread sealants or
thread tape on the outlet bushes(10) of
the outlet kit(9). Connect G1/2″ outlet
pipes to the outlet kit, and be sure the
side with the MAX and MIN marks on
the protector upwards.

Fill in the wall hole with cement.
During installation, the protector remain
on the valve body.

Ø22.5
Ø14.5

NOTE: The out surface of the finished
wall should be between the MAX and
MIN marks on the protectors(8) as Fig.1
shown.

NOTE: Ensure the centerline of the
outlet kit is vertical to the wall, the
support plate(11) is level.

1.5

ฝาครอบตองอยูบนวาลวในระหวางการติดตั้ง
ตลอดเวลา

ฝกบัว

Ø21.5

NOTE: The sizes of the openning holes
in the finished wall is as Fig.2 shown.
Cut off the protector against the wall.
NOTE: Don't damage the o-rings(12).
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ขันสกรู(14) ดวยประแจแอล(13)
ใหแนนเพื่อยึดขอตอ(15) เขากับผนังและใหแนใจวา
ปลายขอตอสองดานไดระดับและรูกอก
หันลงดานลาง ประกอบชุดหัวกอกน้ำ(16)
จนกระทั่งติดกับผนัง
12
17
ตรวจสอบใหแนใจวารูสกรูหันลงดานลาง
16
ปรับขอตอ(17) เพื่อสามารถติดตั้งหัวกอกน้ำ
บนขอตอไดตามความเหมาะสม
ขอสังเกต ตรวจสอบใหแนใจวาหัวกอกอยู
ในแนวตรง สวมสกรู(19) ดวยประแจแอลขนาด
2.5 มม.(18) และยึดหัวกอกใหแนน
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วิธีการติดตั้งฝกบัวและสายฝกบัว
22

ถอดปลอกบนขอตอสายฝกบัว(20) ออก จากนั้น
เชื่อมตอขอตอ(21) และฝกบัว(22) ดวยสายฝกบัว
20

Tighten the screw(14) with the hex
wrench(13) so that the connector(15) is
fixed to the finished wall, and ensure
two straight edges of the connector is
level, the hole downwards. Slide the
spout kit(16) onto the connectors till it is
against the wall, and make sure the
screw hole downwards. Adjust the
connector(17) so that the spout kit can
installed onto the connectors if needed.
NOTE: keep the spout kit horizontally.
Install the screw(19) with the 2.5mm
hex wrench(18), and tighten it to secure
the spout kit.

How To Install The Handspray
And The Hose
Remove the guards on the outlet
connectors of the hose(20). Connect the
connector(21) and the handspray(22)
with the hose.

21

ทดสอบการติดตั้ง

INSTALLATION CHECKOUT

ตรวจสอบใหแนใจวา นอตทุกตัวขันแนน
ตรวจสอบใหแนใจวา กานโยกอยูในตำแหนงปด

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

เปดวาลวน้ำ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
ซอมแซมหากเกิดการรั่วซึม

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

ถอดฝกบัว เปดกอกน้ำรอนและน้ำเย็นทิ้งไวสักครู
เพื่อขจัดเศษตางๆ ออกจากปากกอกน้ำ
ตรวจสอบการรั่วซึมปดกอกน้ำ
และประกอบฝกบัวอีกครั้ง

Remove the handspray. Turn on faucet.
Run hot and cold water through spout
about one minute to remove any debris.
Check for leaks at this time. Shut off the
faucet. Reinstall the handspray.

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.

1202248-X2-A
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หัวกอกลงอางอาบน้ำพรอมฝกบัวสายออน
รุน แอรฟอยล
AIRFOIL

SERVICE PARTS

อุปกรณประกอบและอะไหล
37266X

Bath Spout

37267X

หัวกอกลงอางอาบน้ำพรอมฝกบัวสายออน

1202247**
Handspray

ฝกบัว

1158276
Washer

แหวนรอง 42451
O-Ring
โอริง
1158277

1154352
Connector

ขอตอ

870817
O-Ring

1154353
Screw

โอริง

สกรู

836589
Check Valve

Washer

860091
Nut

วาลวกันน้ำไหลยอนกลับ

แหวนรอง

นอต

1154337
Screw

860091
Nut

833730
Hex Wrench

นอต

สกรู

ประแจแอล

834638
Hex Wrench

ประแจแอล
1024405
Hose

สายน้ำดี

1072938**
Hose

สายฝกบัว

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

**Color code must be specified when ordering

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
1202248-X2-A
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