กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
รุน ซิงกูลิเยร

SERVICE PARTS

อุปกรณประกอบและอะไหล

Singulier Cold Only Lavatory Faucet

ปุ่ มปิ ด

ขอแนะนําการติดตั้ง

กอกผสมอางลางหนารูเดี่ยวแบบกานโยก

10860X-4CD
834705**
Plug

INSTALLATION INSTRUCTIONS

833438
Screw

10860X-4CD

1287779**
Handle

สกรู

มือบิด
1061843
Washer

แหวนรอง

ฝาครอบ

3005770
Nut

นอต

1186138
Valve

วาล์ว

Singulier Cold Only Lavatory Faucet

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก

กอนเริ่มการติดตั้ง

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.

คูม่ ือนี �มีข้อมูลสําคัญ โปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์

3005771**
Bonnet

กอกเดี่ยวอางลางหนาแบบกานโยก
รุน ซิงกูลิเยร

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

ขอสังเกต:
1. เปิ ดวาล์วนํ �าทําความสะอาดท่อนํ �าดีเพื�อขจัดเศษสิง� สกปรก
ต่างๆ
2. สําหรับการติดตังใหม่
�
ประกอบก๊ อกนํ �าเข้ ากับอ่างล้ างหน้ าก่อน
การติดตังอ่
� างล้ างหน้ า

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove
debris.
2. For new installations, assemble faucet to lavatory
before installing lavatory.

มาตรฐานผลิตภัณฑ

STANDARD APPLICABLE

ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)

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

ระยะการติดตั้ง

ROUGH-IN DIMENSIONS

1088919
Aerator

ปากก๊ อก

100

3006147
Aerator Key

กุญแจไขปากก๊ อก
179

836664
Mounting Hardware

126

ชุดอุปกรณ์ยดึ ก๊ อกนํ �า

1024405
Supply Hose

48
Max/ไม่เกิน 45

สายนํ �าดี

99

18°
48

Ø35

431

G1/2"

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสัง� ซื �อผลิตภัณฑ์
**Color code must be specified when ordering

*Dimensions are approximate.
*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*Unit: mm
*หน่วย: มม.

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

INSTALLATION

วิธีติดตั้งกอกนํ้า

How To Install The Faucet

ขันสลักเกลียว(3) เข้ ากับฐานตัวก๊ อกนํ �า(1)
สวมแหวนรอง(2) ครอบสายนํ �าดี(6)
และสลักเกลียว(3)เข้ าไปยังร่องด้ านล่าง
ของก๊ อกนํ �า

Install the mounting stud(3) onto the faucet
body base(1). Slide the washer(2) over the
flexible hoses(6) and mounting stud(3), and
into the groove at the bottom of the faucet
body.
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ประกอบสายนํ �าดี(6) ผ่านรูก๊อกนํ �าของ
อ่างล้ างหน้ า จัดตําแหน่งก๊ อกนํ �า
จากด้ านล่างของอ่างล้ างหน้ า สวมแหวนรอง
รูปเกือกม้ า(4) (แหวนรองยางอยูด่ ้ านบน)
เข้ ากับสลักเกียวและขันนอต(5) ให้ แน่น
ประกอบสายนํ �าดีเข้ าทางนํ �าดี

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
Five(5) Years
• Shower
• 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.

Insert the flexible supply hose(6) into the
lavatory hole. Position the faucet.
From underside of the lavatory, place the
bracket(4) (Rubber washer is on the top)
onto the mounting stud, and secure the
faucet with the nut(5).
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Attach the hose to water supply.
4
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ทดสอบการติดตั้ง

INSTALLATION CHECKOUT

ให้ แน่ใจว่า ขันนอตแน่นทุกข้ อต่อ
ให้ แน่ใจว่า มือบิดก้ านโยกอยูต่ าํ แหน่งปิ ด

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

เปิ ดวาล์วนํ �า และตรวจสอบการรั�วซึม
ขันให้ แน่นอีกครัง� หากมีการรั�วซึม
ถอดปากก๊ อกนํ �า(7) เปิ ดก๊ อกนํ �า
ไว้ สกั ครู่ เพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ
ตรวจสอบการรั�วซึมอีกครัง� ปิ ดก๊ อกนํ �า
และประกอบปากก๊ อกนํ �าใหม่อีกครัง�

*KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty

Turn on the drain and main water supply,
and check for leaks. Repair as needed.
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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 ทว
ั�
และเช็ดคราบนํ �าบนพื �นผิวผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้ งานทุกครัง�

For best results, keep the following in mind when
caring for your product:









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.

Remove the aerator(7) with the key
(8). Turn on the faucet. Run the water
through the spout about one minute to
remove any debris. Remove any debris
from the aerator. Shut off the faucet.
Reinstall the aerator.

การดูแลรักษาและการทําความสะอาด

1203997-X2-C

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 (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.

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.

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

The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly
and blot dry any water from the surface after each
use.
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