SINGULIER RECESSED SHOWER
VALVE-COLD WATER ONLY

INSTALLATION AND CARE GUIDE

ข้อแนะนำ�การติดตั้งและการดูแลรักษา

วาล์วเปิด-ปิดน้�ำ เย็นแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุน่ ซิงกูลเิ ยร์
K-99258X-4CD

ก่ อนเริ่มการติดตัง้

BEFORE YOU BEGIN

ข้ อมูลในคูม่ ือนี ้มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดที่มีอยูใ่ นช่วงเวลาการ
จัดพิมพ์ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
รู ปภาพของผลิตภัณฑ์ที่แสดงขันตอนการติ
้
ดตังอาจแตกต่
้
างจาก
รุ่นที่ด�ำเนินการติดตัง้
ข้ อส�ำคัญส�ำหรั บผู้ตดิ ตัง้ คูม่ ือนี ้มีข้อมูลส�ำคัญ โปรดมอบเอกสาร
ให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์

This document contains the latest product information
available at time of publication. Kohler reserves the right
to make changes in product characteristics, packaging or
availability at anytime without notice.
The product pictured in the installation steps may differ
from the model being installed.

•
•
•
•

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS Please leave
these instructions for the consumer. They contain
important information.
• Flush the water supply pipes thoroughly to remove
debris.
• Shut off the water supplies.
• Recommended water pressure 1-5 bar.
• Refer to product specification sheet for flow curve.
If flow is less than stated, inspect system for other
restrictions such as flow controller, instantaneous hot
water heater, clogged supply line, etc.

ท�ำความสะอาดท่อน� ้ำดี โดยขจัดสิง่ สกปรกต่าง ๆ
ปิ ดวา์วทางน� ้ำเข้ า
แนะน�ำให้ ใช้ กบั แรงดันน� ้ำ 1-5 บาร์
โปรดอ่านข้ อมูลผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกราฟการไหลของน� ้ำ ถ้ าหาก
อัตราการไหลต�ำ่ กว่าทีร่ ะบุ โปรดตรวจสอบระบบและข้ อจ�ำกัดอืน่
เช่น การควบคุมการไหลของเครื่ องท�ำน� ้ำอุน่ ท่ออาจอุดตัน ฯลฯ

ระยะการติดตัง้

ROUGH-IN DIMENSION

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Finished Wall/ผนัง

120

G1/2
ø49

145
G1/2

85

13
50-80
7
Max/ไม่เกิน 87

* The install height from the floor to the valve center can vary depending user preference.
Recommended height: 1 to 1.2 meters.

* ระยะความสูงของการติดตังจากพื
้
้นถึงกึง่ กลางตัววาล์วสามารถปรับได้ ตามความเหมาะสมโดยอ้ างอิงความสูงของผู้ใช้ งาน
ระยะความสูงที่แนะน�ำ: 1-1.2 เมตร
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การติดตัง้ วาล์ วและมือบิด
1. Apply sealant seal tape and
		 thread piping into inlet and outlet.
		
ใช้ กาวหรื อเทปพันเกลียวประกอบ
		 ตัววาล์วเข้ ากับท่อน� ้ำเข้ าและ
		 ท่อน� ้ำออก
Outlet Pipe

INSTALL THE HANDLE AND VALVE

2.

Remove the valve guard
after complete the finished wall.

ถอดฝาครอบพลาสติกออก
		 หลังจากปูผนังส�ำเร็จเรี ยบร้ อย

3.

Assemble escutcheon onto the valve
and position against the wall.

		 ประกอบฝาครอบเข้ ากับวาล์วจัดต�ำแหน่ง
		 ให้ ถกู ต้ อง

ท่อนํ �าออก

Valve

วาล์ว

Valve

วาล์ว

Escutcheon

ฝาครอบ

Valve Guard

Check for leaks

ฝาครอบพลาสติก

ตรวจสอบการรั่วซึม

Remove
Protective Film

Inlet Pipe

ท่อนํ �าเข้ า

4.

Thread the screw to the handle
loosely.
		
ขันสกรูเข้ ากับมือบิดพอหลวม

ลอกฟิ ล์มกันรอย

5. Assemble screw and handle
		 to the valve.
		
ประกอบสกรูและมือบิดเข้ ากับวาล์ว

Screw

สกรู

8.

Connect the shower outlet
		 assembly and check for leaks.
		
ต่อฝั กบัวก้ านแข็ง เปิ ดวาล์ว

		 และตรวจสอบการรั่วซึม

Screw

สกรู
Handle

มือบิด

Handle

มือบิด

6.

Tighten the handle to the valve
with hex wrench.

ใช้ ประแจแอลขันมือบิดเข้ ากับวาล์ว
ให้ แน่นพอดี

7.

Install cover button.
		
ปิ ดปุ่ มฝาครอบ

Hex Wrench

ประแจแอล
Handle

มือบิด

Check for leaks/ตรวจสอบการรั่วซึม

การดูแลรั กษาและท�ำความสะอาด

CARE AND CLEANING

เพื่อการดูแลรักษาและท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำดังนี ้
• ทดสอบนํา้ ยาท�ำความสะอาดกับพื ้นผิวผลิตภัณฑ์ ในบริ เวณที่
ไม่เป็ นที่สงั เกตก่อนใช้ งาน
• เช็ดท� ำความสะอาดและล้ างนํ า้ ออกทันที หลังจากที่ ใช้ นํ า้ ยา
ท�ำความสะอาด จากนันเช็
้ ดให้ แห้ ง
• ห้ ามแช่นํ ้ายาท�ำความสะอาดบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์
• ใช้ ฟองนํ ้าหรื อผ้ านุม่ ท�ำความสะอาดพื ้นผิวผลิตภัณฑ์ ห้ ามใช้ วสั ดุ
หยาบ เช่น แปรงหรื อแผ่นขัด
• เทคนิ ค การท� ำ ความสะอาดคื อ ล้ า งนํ า้ สะอาดให้ ทั่ว และเช็ ด
คราบนํ ้าบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้ งานทุกครัง้

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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การรับประกันสินค้า

LIMITED WARRANTY

บริ ษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) รับประกันสินค้ าเฉพาะสินค้ าที่
ซื ้อจากร้ านค้ าผู้แทนจ�ำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านัน้ การรับประกันสินค้ า
ตามสภาพการใช้ งานตามปกติ หากมีต�ำหนิ ช�ำรุด ใช้ งานไม่ได้ ในระยะประกัน
บริ ษัทฯจะด�ำเนินการซ่อมหรื อเห็นสมควรเปลี่ยน เฉพาะสินค้ านัน้ ๆหรื อในรุ่
นที่เทียบเท่าโดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะตัว
สินค้ าเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมถึงการติดตัง้ รื อ้ ถอน รวมถึงความเสียหายหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆที่เกิ ดจากตัวสินค้ า ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ าย ขนส่ง
รอยขีดข่วนที่เกิดจากการติดตัง้ หรื อเกิดจากการกระท�ำของลูกค้ า การผุกร่ อน
เนื่องจากสารเคมี การใช้ งาน และการบ�ำรุ งรั กษาที่ผิดวิธี การรั บประกันจะ
ครอบคลุมเฉพาะสินค้ าที่ซื ้อและติดตังภายในประเทศไทยเท่
้
านัน้
ระยะเวลาการรับประกันสินค้ าภายใต้ เงื่อนไขการรับประกันสินค้ า:
• เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมจากปากก๊ อก)
			 - ตลอดอายุการใช้ งาน* ส�ำหรับบ้ านพักอาศัย
			 - และ 5 ปี ส�ำหรับสถานที่สาธารณะ
• ตัวก๊ อก
อายุการรับประกันสินค้ า 5 ปี
• อุปกรณ์ประกอบอ่างล้ างหน้ า
อายุการรับประกันสินค้ า 5 ปี
• ก๊ อกอัตโนมัติ
อายุการรับประกันสินค้ า 1 ปี
อายุการรับประกันสินค้า 5 ปี (เฉพาะรุน่ )
• สายฉีดช�ำระ
		 (เฉพาะการรั่วซึมจากหัวฉีดช�ำระ)
• ฝั กบัว
อายุการรับประกันสินค้ า 5 ปี
• อุปกรณ์ประกอบห้ องนํ ้า
อายุการรับประกันสินค้ า 5 ปี
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้ สนิ ค้ าไม่ถกู วิธี การฝ่ าฝื นค�ำแนะน�ำเรื่องการใช้ งาน
ความประมาท อุบัติ เ หตุ หรื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากสาธารณะภัย หรื อ
ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ นํา้ ท่วม แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวนีอ้ ยู่
นอกเหนื อ การรั บ ประกัน ตามเงื่ อ นไขทัง้ สิ น้ ลูก ค้ า จะต้ อ งเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าอะไหล่ และค่าบริ การในการซ่อมแซมเอง
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการติดตังผิ
้ ดวิธี การรื อ้ ถอน
รวมถึงความเสียหายหรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆที่เกิดขึ ้นจากตัวสินค้ า จากความเสียหาย
จากการเคลื่อนย้ าย รอยขีดข่วนจากการกระท�ำของลูกค้ า การบ�ำรุ งรักษาที่
ผิดวิธี ปั ญหาจากการใช้ สารเคมี ความร้ อนและสารละลายต่างๆ
เพื่ อให้ สินค้ ามี ประสิทธิ ภาพและคุณภาพในการใช้ งานได้ ดีอย่างสมํ่ าเสมอ
และมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน โดยไม่ก่อให้ เกิดความ เสียหาย ลูกค้ าควร
เลือกใช้ อะไหล่ วัสดุ และ/หรื อการบริ การจากบริ ษัทหรื อตัวแทนจ�ำหน่ายเท่านัน้
*การรั บประกันก๊ อกตลอดอายุการใช้ งาน
บริ ษัทโคห์เลอร์ รับประกันก๊ อกนํ ้าของบริ ษัทที่ผลิตตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2540
เป็ นต้ นไป โดยจะรับประกันการรั่วซึมและนํ ้าหยดจากปากก๊ อก โดยจะรับประกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ้ ซู ื ้อครอบครองที่พกั อาศัยนัน้ โดยการรับประกันจะสิ ้นสุด
เมื่อเปลี่ยนผู้ถือครองที่พกั อาศัยนันหรื
้ อผู้ซื ้อสิ ้นอายุ ถ้ าก๊ อกนํ ้ามีการรั่วซึมหรื อ
นํา้ หยดจากการใช้ งานปกติ บริ ษัทโคห์ เลอร์ จะส่งเซรามิควาล์ วตัวใหม่เพื่อ
ทดแทนตัวที่ช�ำรุดโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ
บริ ษัทรับประกันก๊ อกนํ ้าและอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้ า
ที่พบปั ญหาข้ อบกพร่ องจากการผลิตเท่านัน้ บริ ษัทฯจะด�ำเนินการซ่อมแซม
หรื อเปลีย่ นสินค้ านันๆ
้ หรื อเทียบเท่าให้ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่คดิ มูลค่าอะไหล่
หรื อตัวสินค้ า แต่ทงนี
ั ้ ไ้ ม่ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ค่าติดตัง้ หรื อ
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการการขนส่ง การติดตัง้ รือ้ ถอน การดัดแปลงแก้ ไข
อุปกรณ์ ของตัวสินค้ า รวมถึงการใช้ งาน และการท� ำความสะอาดที่ ผิดวิธี
หรื อสิ่งอุดตันต่างๆอันเป็ นสาเหตุท�ำให้ สินค้ าบกพร่ อง บริ ษัทฯจะพิจารณา
การขอรับประกันจากเอกสารอ้ างอิง อาทิเช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบส่งของ หรื อ
หลักฐานอื่นๆโดยนับจากวันที่ซื ้อสินค้ าเป็ นส�ำคัญ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับประกันสินค้ าหากไม่มีเอกสารอ้ างอิงดังกล่าว
ข้ อควรระวัง สินค้ าต้ องไม่เคยผ่านการท�ำความสะอาดด้ วยสารท�ำความสะอาด
ที่มีสว่ นผสมของ แอมโมเนีย กรด แอลกอฮอล์ สารฟอกผ้ าขาว สารท�ำละลาย
แว๊ กซ์ หรื อ สารประกอบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะแก่การท�ำความสะอาดผิวโครเมี่ยม
โปรดติดต่อขอรับประกันสินค้ าจากร้ านค้ า ตัวแทนจ�ำหน่ายที่สงั่ ซื ้อโดยตรง หรื อ
ติดต่อฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ พร้ อมเอกสารการซื ้อสินค้ าได้ ตลอดเวลาท�ำการได้ ที่
ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์
บริ ษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ชัน้ 16 อาคารจัสมิน ซิตี ้ เลขที่ 2 ซอยสุขมุ วิท 23 ถ.สุขมุ วิท
แขวงคลอยเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-6222 โทรสาร. 0-2204-6224
อีเมล: callcenterthailand@kohler.com
ลิขสิทธิ์ ©2557 บริ ษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
©2014 Kohler Co.

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 ofthe
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.
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1223155-X2-A

SINGULIER RECESSED SHOWER
VALVE-COLD WATER ONLY

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ�เย็นแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่นซิงกูลิเยร์

SERVICE PARTS

K-99258X-4CD

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

1186138
Valve

วาล์ว

1217135
Gasket

ประเก็น

Screw Kit (4 ea)

ชุดสกรู (4 ชุด)

3012353
Screw 834792
สกรู Nut 1167323**
นอต Bonnet

834705**
Plug

ฝาครอบ

ปุ่ มปิ ด

833438
Screw

สกรู

1217879
Foam Gasket

ประเก็นโฟม

1217139**
Escutcheon

ฝาครอบ

3019160**
Handle

มือบิด

**Finish/color code must be specified when ordering.

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์

1223155-X2-A

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