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72791T    Bath Spout

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ROUGH-IN DIMENSIONS

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. An inline water filter must be used with this product.
3. Shut off the water supplies to the fitting.
4. Observe all local plumbing and building codes.
5. All installations should comply with the relevant requirements of AS/NZS 3500. 
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Fringe of bath

The finished wall

BEFORE YOU BEGIN

INSTALLATION 

ARTIFACTS

Apply tape or sealant to the G1/2" nipple(1, not 
provided) threads. Install the G1/2" nipple to 
extend 10~15mm beyond the finished wall.

Put the washer(2) into the groove of the bath 
spout(3) base, thread the spout kit to the G1/2˝ 
nipple. Tighten by strap wrench. Adjust the 
spout downwards. 

อารทิแฟคส

ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�การเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. ต้องมีฟิลเตอร์ในทอ่นํ �าดีเมื�อตดิตั �งผลติภณัฑ์นี �
3. ปิดวาล์วนํ �าดี
4. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
5. ผลติภณัฑ์นี �อ้างอิงการติดตั �งระบบสขุาภิบาลภายใต้มาตรฐาน AS/NZS 3500

ระยะการตดิตั �ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

ค่าแนะนำ
102

72791T    หวัก๊อกลงอ่างอาบนํ �า

ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

พนัเทปพนัเกลียวที�ปลายเกลยีวทอ่นํ �าดีตวัผู้  G1/2" (1, 
ไมร่วมอยูใ่นชดุผลติภณัฑ์) โดยตดิตั �งทอ่นํ �าดีตวัผู้  G1/2"  
ยื�นออกมาจากผนงัสาํเร็จ 10-15 มม.

สวมแหวนรอง(2) เข้ากบัร่องของฐานหวัก๊อก จากนั �น
ขนัหวัก๊อกเข้ากบัเข้ากบัเกลยีวทอ่นํ �าดีตวัผู้  G1/2" ให้แนน่
ด้วยประแจจับแป๊ปแบบแถบสายโดยปรับตําแหน่งให้
หวัก๊อกลงด้านลา่ง
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CLEANING INSTRUCTIONS

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft 
cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which could 
adversely affect the finish and are not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings.

SERVICE PARTS

INSTALLATION CHECKOUT

Ensure that all connections are tight.

Open the drain. Turn on main water supply and check for leaks. Repair as required.

**Color code must be specified when ordering.
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx**) in front of the part number when ordering. 

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้ จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ทดสอบการตดิตั �ง

อุปกรณ์และอะไหล่

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ข้อตอ่ทกุตวัขนัแนน่

เปิดทอ่ระบายนํ �า จากนั �นเปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น

NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx-**) in front of the part number when ordering.

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

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




