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ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

• อางอาบน้ำตองวางบนขารองรับ
• หามใชขอบอางอาบน้ำเพื่อการรับน้ำหนัก
• พื้นรองรับตองมีความมั่นคงแข็งแรงในการรองรับ
 น้ำหนักอางอาบน้ำ โดยอางอิงขอมูลน้ำหนักที่เหมาะสม
 จากเอกสารระยะการติดตั้ง
• ตรวจสอบระยะการติดตั้งกับพื้นที่ของหองน้ำใหเหมาะสม
 สำหรับอางอาบน้ำของทาน
• ใหมั่นใจวา พื้นที่สำหรับติดตั้งไดรับระดับ
• เตรียมขนาดโครงสรางใหเหมาะสมกับอางอาบน้ำ
• เตรียมทางระบายน้ำดานใตของอางอาบน้ำ
• เตรียมชองสำหรับการติดตั้งอุปกรณประกอบตางๆ ที่
 ใชรวมกับอางอาบน้ำ
• ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร

โปรดอานวิธีการติดตั้งที่แนบมากับผลิตภัณฑ
กอนเริ่มการติดตั้ง

หากเปนการติดตั้งกอกที่ขอบอางอาบน้ำ ใหมั่นใจวา
ไมมีสิ่งใดติดขัดหรือขวางทางสะดืออางและทอน้ำลน
กอนการเจาะรูยึดเพื่อติดตั้งกอกน้ำ 

อางอาบน้ำมีน้ำหนักมาก ควรเคลื่อนยายดวยความ
ระมัดระวัง

ติดตั้งทอน้ำทิ้งเขากับอางอาบน้ำตามคำแนะนำ
การติดตั้งของผูผลิต

ประกอบทอน้ำทิ้งของอางอาบน้ำเขากับทอน้ำทิ้ง
วางและจัดตำแหนงอางอาบน้ำบนขารอง
จากนั้นใชระดับน้ำตรวจสอบระดับของอางอาบน้ำ

ทาซิลิโคนรอบขอบอางอาบน้ำ

ติดหมอนรองใหระยะเกินแทนรองหมอนดานละ 2 มม. 
ทุกดาน

วางกระดาษแมแบบและเจาะกรอบตามที่กำหนดไว
ในกระดาษแมแบบ

จัดตำแหนง
ระยะการติดตั้ง
ของระบบ
ทอน้ำ

เผื่อระยะหาง 2 มม. ระหวางขอบอางอาบน้ำ
กับกรอบเจาะ

รางกรอบเจาะ
ตามกระดาษแมแบบ

ซิลิโคน 100%

ติดตั้งราวจับ

การติดตั้งใหสมบูรณ การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

ปุมกด

ติดตั้งหมอน
ขอสังเกต: ตรวจสอบหมอนระหวางดานซายและ
ดานขวาสำหรับอางอาบน้ำที่มีหมอน 2 ชิ้น

ทาซิลิโคนดานหลังแทนรองหมอน
ที่ประเก็นและนอตเพื่อปองกันความชื้น
ที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นสวนอุปกรณ

กดปุมกดและปรับระดับหมอนรองตามความเหมาะสม

หมอน
ดานซาย

หมอน
ดานขวา

สกรูตัวหนอน

เคานเตอรอางอาบน้ำ

อางอาบน้ำ

กรอบเจาะ

เคานเตอรปูดวย
วัสดุกันน้ำ

นอต

โบลทประเก็น

ราวจับ

อางอาบน้ำอะครีลิค
แบบฝง

ขอควรระวัง: ความเสี่ยงซึ่งอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ 
ขอมูลสำคัญ

100% Silicone Sealant

PLAIN BATH
DROP-IN

• The bath must only be supported by the feet.
• Do not support the bath by the rim.
• Provide adequate floor support.
• Refer to the Roughing-in Guide for specific
 floor-loading requirements.
• Check the rough-in and room dimensions to provide
 adequate available space for the bath unit.
• Make sure the subfloor is level.
• Provide properly-dimensioned framing.
• Provide drain access from below.
• Provide access to all plumbing connections.
• Observe all local building and plumbing codes.
Read the entire installation instructions included with
fixture before beginning the installation.
If installing a rim-mount faucet, make sure there is no
interference with drain overflow before drilling any holes.

CAUTION: Risk of personal injury.

This bath is extremely heavy. Carefully moving 
this bath.

For best results, keep the following in mind when 
caring for your KOHLER 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.

Apply silicone sealant to the
gasket and nut on the back
of the bath for water proof.

4 Use the cut-out template.
Carefully layout and cut the rough deck material.

32 Install the pillow. 
Note: Be aware of the left and right pillows for 
the double bath.

1

6 Install water-resistant wallboard over the framing.
Apply 100% silicone sealant along the seam.

5 Connect the bath drain to the drain pipe. Position 
the bath on the supporting. Adjust the level.

CARE AND CLEANING
CAUTION: Risk of property damage.

NOTICE: An access panel will simplify future
maintenance.

Ensure a watertight seal on the bath drain.

Install the faucet valving according to the faucet
manufacturer's instructions. Do not install the faucet
trim until instructed. Open the hot and cold water
supplies, and check the supply connections for
leakage.
Run water into the bath, and check the drain
connections for leakage.

COMPLETE INSTALLATION

Important Information Install the drain on the bath according to the drain
manufacturer's instructions.

Attach elastomer pillow is about 2 mm longer than 
the bracket in everyside.

Install grip rails.

Position the
Rough Plumbing

Provide a 1/16 (2 mm) Gap
Between the Bath Rim and Framing

Frame the Floor According to
the Roughing-in Information

Bath

Finished Deck

Water-resistant
Deck Material

Framing Material

Bolt

Nut

Gasket

Hexagon Screw

ใหมั่นใจวา ทอน้ำทิ้งไมเกิดการรั่วซึม

ขอพึงระวัง: ชองดูแลรักษาจะตองเขาถึงไดงายตอ
การปฏิบัติงานในอนาคต

ติดตั้งวาลวกอกน้ำตามคำแนะนำการติดตั้งของผูผลิต
หามติดตั้งฝาครอบวาลวกอกน้ำจนกระทั่งติดตั้ง
อางอาบน้ำเสร็จ ทดลองเปดวาลวน้ำรอนและน้ำเย็น 
เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม

เปดน้ำลงอางอาบน้ำ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทอน้ำทิ้ง

เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและ
ทำความสะอาดผลิตภัณฑของทาน โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังนี้
• ตรวจสอบผลิตภัณฑทำความสะอาดกอนใชงานทุกครั้ง
 โดยทดสอบบนผิวผลิตภัณฑท่ีไมสามารถสังเกตเห็นไดกอน
• ลางนํ้าออกทันทีหลังจากใชผลิตภัณฑทำความสะอาด 
 และเช็ดผิวสุขภัณฑใหแหงสะอาด เพื่อไมใหละอองนํ้า
 อยูบนผิวผลิตภัณฑ
• หามแชนํ้ายาทำความสะอาดบนผิวผลิตภัณฑ
• ใชฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ หรือผานุมทำความสะอาด 
 หามใชวัสดุขัดผิว เชน แปรงขัด หรือแผนขัด ในการ
 ทำความสะอาด
• เทคนิคการทำความสะอาดที่ดีคือ ลางนํ้าทำความ
 สะอาดและเช็ดผิวผลิตภัณฑใหแหงหลังจากการใชงาน

ขอควรระวัง: ความเสี่ยงซึ่งอาจทำใหทรัพยสิน
เสียหาย

Left Pillow

Right Pillow

Grip Rails

Button

Press a button and proper adjust the level of pillow.


