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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สขุภัณฑ์โคห์เลอร์

Thank You for Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare 
combination of proven performance and graceful sophistication that will 
satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler 
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our  
products here at Kohler and we know you will be too.

Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If 
you encounter any installation or performance problems, please don’t hesitate 
to contact us. Our phone numbers and website are listed on back cover.

All information in this manual is based upon the latest product information 
available at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve 
the quality of our products. We reserve the right to make changes in product 
characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Thank you for choosing Kohler Company.

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์	 สขุภณัฑ์ของโคห์เลอร์ทกุชิน้น�าเสนอ 
ประสิทธิภาพท่ีพิสจูน์ได้ควบคู่กบัความประณีตงดงามท่ีจะสร้างความพึงพอใจไปตลอดอายุ
การใช้งาน	 ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและรูปลกัษณ์ของสุขภัณฑ์โคห์เลอร์เช่นเดียวกับท่ี
พวกเราชาวโคห์เลอร์ภมิูใจในการสร้างสรรค์สขุภณัฑ์ท่ีดีตลอดมา

	 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการตดิตัง้	 หากทา่นมีปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้
หรือสขุภณัฑ์	กรุณาตดิตอ่เราทนัที	เบอร์โทรศพัท์และเวป็ไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

	 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์	บริษัทฯ	ได้ 
พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม�า่เสมอ	ดงันัน้บริษัทฯ	ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลู 
ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์
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ข้อส�ำคัญ

Important Information

Before You Begin

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with 
care. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get 
help lifting the lavatory.

CAUTION: Risk of personal injury. This pedestal lavatory is heavy. 
Do not attempt to lift or install the pedestal lavatory without assistance.

¨ Observe all local plumbing and building codes.
¨ Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage.  

Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
¨ The walls and the floor must be square, plumb, and level.
¨ Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances established by 

Standards TIS.

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for 
the consumer. They contain important information.

In addition to installation procedures, this manual contains important care and 
cleaning. Please retain for future reference.

NOTE: Some installation parts might not be provided.

NOTE: The product pictured in the installation steps may differ from the model 
being installed.

ข้อส�ำคัญถึงผู้ติดตั้ง!  คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั	โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

	 คูมื่อนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนการติดตัง้,	 การดแูลรักษาและการท�าความสะอาดสขุภณัฑ์	
โปรดเก็บคูมื่อนีเ้พ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

ข้อสังเกต  อปุกรณ์ส�าหรับการติดตัง้บางชิน้อาจไมร่วมอยูใ่นชดุสขุภณัฑ์	

ข้อสังเกต  รูปภาพของสขุภณัฑ์ท่ีแสดงอยู่ในขัน้ตอนการติดตัง้สขุภณัฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสขุภณัฑ์ท่ีทา่นก�าลงัตดิตัง้
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ก่อนกำรติดตั้ง

ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บ อา่งล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขาตัง้มีน�า้หนกัมาก	ห้ามยกหรือตดิตัง้โดยไมมี่ผู้ชว่ยตดิตัง้

ข้อควรระวัง  ควำมเสี่ยงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ช�ำรุด 
เคลื่อนย้ายสขุภณัฑ์อยา่งระมดัระวงั	สขุภณัฑ์อาจแตกหรือบิน่	หากเคลื่อนย้า้ย
สขุภณัฑ์อยา่งไมร่ะมดัระวงั

¨	 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร

¨	 ก่อนท�าการตดิตัง้	ตรวจสอบสขุภณัฑ์ใหมว่า่ช�ารุดหรือไม	่น�าสขุภณัฑ์กลบัลงกลอ่ง	จนกระทัง่ 
ทา่นพร้อมท่ีจะท�าการติดตัง้

¨	 พืน้และผนงัท่ีตดิตัง้สขุภณัฑ์ต้องตัง้ฉากและได้ระดบั

¨	 ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)

Tools/เครื่องมือ
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Roughing-In For Wall-Mount Lavatory
ระยะกำรติดตั้งอ่ำงล้ำงหน้ำแบบแขวน

Dimensions are approximate. Unit: mm
ขนาดระยะแสดงคา่ประมาณ	 หนว่ย:	มม.

1/2" Hot/นํ �าร้อน 1/2" Cold/นํ �าเยน็

1-1/2" OD
เส้นผา่ศนูย์กลาง

ø10 Anchor holes/รูพกุ

ø35
70

309

225

ø44
485

600
502

280

590
K-17151X

55
182

305
300

102 102
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Roughing-In For Semi-Pedestal Lavatory
ระยะกำรติดตั้งอ่ำงล้ำงหน้ำพร้อมขำรองอ่ำงแบบขำสั้น

Dimensions are approximate. Unit: mm
ขนาดระยะแสดงคา่ประมาณ	 หนว่ย:	มม.

426

1/2" Hot/นํ �าร้อน 1/2" Cold/นํ �าเยน็

Finished Wall/ผนงัø10 Anchor Holes/รูพกุ

1/2" OD
เส้นผา่ศนูย์กลาง

Finished Floor/พื �น

280

171182240

230

ø35

ø44

70

314

225

485

600

509

590

K-17652X

80

51

 313
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Roughing-In For Pedestal Lavatory
ระยะกำรติดตั้งอ่ำงล้ำงหน้ำพร้อมขำรองอ่ำงแบบขำยำว

Dimensions are approximate. Unit: mm
ขนาดระยะแสดงคา่ประมาณ	 หนว่ย:	มม.

150

182240

102
865

280

600

509

590

K-17560X

ø44

70

314

225

485

51

ø35

313

1/2" Hot/นํ �าร้อน 1/2" Cold/นํ �าเยน็

ø10 Anchor Holes/รูพกุ

Finished Wall/ผนงั

Finished Floor/พื �น

1-1/2" OD
เส้นผา่ศนูย์กลาง
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Install Wall-Mount Lavatory
ติดตั้งอ่ำงล้ำงหน้ำแบบแขวน

ข้อสังเกต:  ตดิตัง้ทอ่น�า้เข้าขนาด	1/2	นิว้	และขนาดทอ่น�า้ทิง้	1-1/2	นิว้	ตามระยะตดิตัง้
ข้อส�ำคญั:  ระยะการตดิตัง้มีความแตกตา่งกนัแตล่ะชนิดของผลติภณัฑ์	 เพ่ือหลกีเลีย่งปัญหา 
จากการติดตัง้	ให้ตรวจสอบระยะการติดตัง้ของอปุกรณ์ทัง้หมดก่อนด�าเนินการตดิตัง้

Prepare The Site/เตรียมพื้นที่ติดตั้ง
NOTE:  Install the 1/2” water supply lines and 1-1/2” drain piping according to 
the roughing-in information.
IMPORTANT: Roughing-in may vary by product type. To avoid potential  
issue, verify all related product rough-in information prior to install. 

1

3 5

2
เจาะรูพกุสองรูขนาด 10 ม. 
ตามตําแหนง่

สวมพกุ
ประกอบสลกัเกลียว
และขนันอตให้แนน่

4
ประกอบก๊อกนํ �าและ
สะดืออา่งเข้ากบั
อา่งล้างหน้า

Drill 10 mm. anchor holes at 
the two marked locations.กําหนดเส้นกึ�งกลางตําแหนง่บนพื �น

Mark the centerline on the floor.

Insert anchores. Install the faucet and
drain to the lavatory.

Insert studs and 
tighten the nuts.
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Install Semi-Pedestal Lavatory
ติดตั้งอ่ำงล้ำงหน้ำพร้อมขำรองอ่ำงแบบขำสั้น

1

3

2

สวมพกุ

กําหนดเส้นกึ�งกลางตําแหนง่บนผนงัและพื �น

Mark the centerline on the wall
and floor.

Insert anchores.

เจาะรูพกุสี�รู ขนาด 10 มม. 
ตามตําแหนง่

Drill 10 mm. anchor holes
at the four markedlocations.

5

ประกอบสลกัเกลียว
และขนันอตให้แนน่

6

ประกอบขารองอา่งแบบขาสั �นเข้ากบัผนงั
ด้วยแหวนรองและนอต

4

ประกอบก๊อกนํ �าและ
สะดืออา่งเข้ากบั
อา่งล้างหน้า

Install the faucet and
drain the lavatory.

Install the faucet and
drain the lavatory.

Install the semi-pedestal to the wall with washers
and nuts.
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Install Pedestal Lavatory
ติดตั้งอ่ำงล้ำงหน้ำพร้อมขำรองอ่ำงแบบขำยำว

1

3

2

สวมพกุ

กําหนดเส้นกึ�งกลางตําแหนง่บนผนงัและพื �น

Mark the centerline on the wall
and floor.

เจาะรูพกุสี�รู ขนาด 10 มม. 
ตามตําแหนง่

Drill 10 mm. anchor holes
at the four marked locations.

5

ประกอบสลกัเกลียว
และขนันอตให้แนน่พอควร

Gently lift up the front of the lavatory and hold it
 at that position. 

  While the lavatory is being held up, place 
   the pedestal underneath the lavatory.

    Gently lower the lavatory down onto the pedestal.
     Fully tighten the nuts.

6

คอ่ยๆยกอา่งล้างหน้าทางด้านหน้าค้างไว้ 
แล้วจงึเลื�อนวางขารองอา่งด้านใต้ของอา่งล้างหน้า
คอ่ยๆวางอา่งล้างหน้าลงบนขารองอา่ง
จากนั �นจงึขนันอตอา่งล้างหน้าให้แนน่

4

ประกอบก๊อกนํ �าและ
สะดืออา่งเข้ากบั
อา่งล้างหน้า

Insert anchores. Install the faucet 
and drain to the 
lavatory. 

Insert studs. Do not
tighten the nuts at 
this time.

Gently lifft up the front of the lavatory and hold
it at that position.
While the lavatory is being held up, place 
the pedestal underneath the lavatory.
Gently lower the lavatory down onto 
the pedestal. Fully tighten the nuts.
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Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your product:
• Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use 

on the material.
• 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  

cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby  
surfaces.

• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as 

a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Be careful not to leave staining materials in contact with the surface for  

extended periods of time.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water 

from the surface after each use.

กำรดูแลรักษำและกำรท�ำควำมสะอำด

	 เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและท�าความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน	
โปรดปฏิบตัติามค�าแนะน�าดงันี ้

•	 อา่นฉลากผลติภณัฑ์น�า้ยาท�าความสะอาด	 เพ่ือให้แนใ่จวา่	 น�า้ยาท�าความสะอาดใช้ได้กบั
สขุภณัฑ์ของทา่น

•	 ตรวจสอบผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้	โดยทดสอบบน 
ผิวสขุภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน

•	 ล้างน�า้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด	และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งสะอาด	
เพ่ือไมใ่ห้ละอองน�า้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์

•	 ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์	

•	 ใช้ฟองน�า้ชบุน�า้หมาดๆ	หรือผ้านุม่ท�าความสะอาด	ห้ามใช้วสัดขุดัผิว	เชน่	แปรงขดั	หรือ
แผน่ขดั	ในการท�าความสะอาด

•	 ระวงั	อยา่ทิง้คราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน

•	 เทคนิคการท�าความสะอาดท่ีดีคือ	ล้างน�า้ท�าความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้ง

	 หลงัจากการใช้งาน
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้,  2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224

ASIAN EMERGING MARKETS
Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572  Fax: +(86) 21 6107 8900


