K-78202X-L, K-78282X
Installation and Care Guide

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

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

ข้ อสําคัญถึงผู้ตดิ ตัง� ! คูม่ ือนี �มีข้อมูลสําคัญโปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื�อศึกษาคูม่ ือก่อนการติดตัง� หากท่านพบปั ญหาเกี�ยวกับการติดตัง�
หรื อผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อเราทันที
ข้ อมูลในคู่มือเล่มนีม� าจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที�มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์บริ ษัทฯ
ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื�องอย่างสมํ�าเสมอ ดังนันบริ
� ษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลง
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที�มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

Prepare the Site/เตรี ยมพืน
� ที�
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Mark the mounting bar position (centered as desired) on the wall. Drill holes and insert anchors if needed. Using a
level to ensure that the mounting bar is level.

กําหนดรูตดิ ตังราวแขวนตู
�
้ กระจกบนผนัง (ให้ ได้ กงึ� กลางตามความเหมาะสม) เจาะรูและสวมพุกหากต้ องการ ใช้ ระดับนํ �าตรวจสอบเพื�อ
ให้ แน่ใจว่า ราวแขวนตู้กระจกได้ ระดับ
3" (76 mm)

3" (76 mm)
Min

อย่างน้ อย

Dimmer
Switch

Swinging Panels

บานสวิง

(1905 mm) To Floor

สวิตซ์
ดิมเมอร์

สูงจากพื �น

3" (76 mm)

Before You Begin/ก่ อนการติดตัง�
• Before installation carefully inspect the new fixture for any signs of damage.
• This cabinet is designed for either right or left door swing. Check the wall
cavity for obstructions.
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WARNING: Risk of product damage. Use anchors (not provided) rated
for the loaded weight of this product. Refer to the anchor manufacturer's
instructions.

3

Install mounting bar with screws kit.

ติดตังชุ
� ดราวแขวนตู้กระจกด้ วยชุดสกรู

โปรดตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ก่อนเริ� มการติดตัง�
ตู้กระจกได้ ออกแบบให้ บานเปิ ดอยูด่ ้ านซ้ ายหรือขวา โปรดตรวจสอบพื �นทีไ� ม่ให้ มสี งิ� กีดขวาง
คําเตือน ความเสี�ยงที�อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์ เสียหาย ใช้ พกุ ที�มากับตัวผลิตภัณฑ์
เพื�อให้ สามารถรับนํ �าหนักผลิตภัณฑ์ได้
คําเตือน ความเสี�ยงที�อาจทําให้ เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัดกระแสไฟฟ้า
ทุกครัง� ก่อนดําเนินการซ่อมบํารุง
การติดตัง� สายดิน
• ผลิตภัณฑ์นี �ควรติดตังสายดิ
�
น ผลิตภัณฑ์นี �มาพร้ อมกับสายดิน
• หากจําเป็ นต้ องซ่อมแซมหรือเปลีย
� นสายไฟ ห้ ามนําสายดินต่อเข้ ากับช่องเสียบอืน� ๆ ในกล่อง
สายไฟ สายดินคือสายไฟสีเขียวทีอ� าจมีหรือไม่มแี ถบสีเหลือง
• ตรวจสอบกับช่างผู้ชาํ นาญการ หากไม่แน่ใจเกีย
� วกับการติดตังสายดิ
�
น หรือหากมีข้อสงสัย
ว่าผลิตภัณฑ์มีสายดินหรื อไม่
• ผลิตภัณฑ์มีการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากโรงงาน หากจําเป็ นต้ องปรับเปลีย
� นสายไฟฟ้า
ควรดําเนินการจากผู้ชํานาญการเท่านัน�
•
•

1307566-X2-A
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Lift the cabinet onto the mounting bar. Ensure the
hooks engage the bar.

ยกตู้กระจกขึ �นราวแขวน ให้ แน่ใจว่า ขอแขวนเกีย� วอยูก่ บั ราวแขวน

ติดตังตู
� ้ กระจกบนราวแขวนตู้กระจก โดยสวมคลิปจากด้ านข้ าง
เข้ ากับสล็อตตู้กระจก และเลื�อนคลิปให้ ได้ ระยะ ดังภาพแสดง

WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.
Grounding Instructions
• This product should be grounded. This product is equipped with a cord
having a grounding wire.
• This repair or replacement of the cord is necessary, do not connect the
grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having
an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding
wire.
• Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding
instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the
product is properly grounded.
• This product is factory equipped with a specific electric cord. If the product
must be reconnected for use on a different type of electric circuit, the
connection should be made by qualified service personnel.

Fix the cabinet on the mounting bar.
Insert top clip from the center of the top.
Slide the hanger hooks onto the top T-slot as shown.

51 mm
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Slide two clips onto the T-slot. Ensure the cabinet is
centered as desired. Drill pilot holes.

เลื�อนคลิปทังสองสอดเข้
�
าไปยังสล็อต ให้ แน่ใจว่า ตู้กระจกอยู่
ตําแหน่งกึง� กลาง จากนันจึ
� งเจาะรู
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If needed, insert anchors into the wall. Secure the clips
with round-headed long screws.

สวมพุกเข้ ากับผนัง (หากต้ องการ) ขันสกรูเพื�อยึดคลิปให้ แน่น
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Slide two clips onto the bottom T-slot. Drill pilot holes
and secure with round-headed long screws.

เลื�อนคลิปทังสองสอดเข้
�
าไปยังสล็อต ให้ แน่ใจว่า ตู้กระจก
อยูต่ ําแหน่งกึง� กลาง จากนันจึ
� งเจาะรู

3/32"

51 mm
3/32"
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For Recess-mount installation.

สําหรับการติดตังฝั
� งผนัง

Cut away the drywall.

ตัดผนังออก
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Lift and hold the cabinet in the cutout.

สวมตู้กระจกเข้ าไปในช่องเฟรมที�ต้องการติดตัง�
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Secure the bracket with screws.

ยึดตู้กระจกให้ แน่นด้ วยสกรู

11 Install of side mirror.
For surface-mount installation.
ติดตังกระจกข้
�
าง
สําหรั บการติดตัง� แบบแขวน

718mm

K-78202T-L = 575 mm
K-78282T = 828 mm

Left Side Right Side

ด้ านซ้ าย ด้ านขวา

76 mm
Min/อย่างน้ อย

Attach the screw caps.

ปดฝาสกรู
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If needed, align the door.

ปรับบานพับประตู ตามความเหมาะสม

Install the clips. Insert the shelves between
the clips.

ประกอบคลิปล็อคชันวาง
�
จากนันสวมถาดกระจก
�
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To adjust mirror height, slide up or down.
IMPORTANT! To adjust mirror height, slide
up or down. Rotate mirror in before closing
the door.

ปรับความสูงกระจก โดยเลื�อนขึ �นหรื อลง
ข้ อสําคัญ! หมุนเก็บกระจกก่อนปิ ดบานตู้

Care and Cleaning
1. Many cleansers contain abrasive and chemical substance which is not suitable for cleaning stainless steel, enamel, plating or plastic products. You may use mild cleansers or soaps to clean the
surfaces. Wipe any splashes of cleane solutions from the surface with clean soft cloth.
2. Maintain ventilation in the bathroom, and separate the dry area from the damp one if conditions
permit. Try to open the door and windows of the bathroom and maintain good ventilation.
3. Kohler bathroom cabinet are dealt with strict procedures for damp-proof, whose good damp-proof
function ensures good performance even in bathroom of huge humidity. Yet do not splash and
pour water directly on the bathroom cabinet. Make sure that the bathroom is not over damp and
wipe any splashes from surfaces immediately.
4. Maintenance of door board: Clean and wipe door board regularly, and wipe the condensation
vapor with dry and soft cloth.
5. The mirror cabinet door and interior are constructed of mirror and aluminum. Use only a damp
cloth to clean. Spray the cloth, not the mirror when cleaning. Mirrors are damaged by the use of
ammonia or vinegar based cleaners. Rubbing alcohol can be used for stubborn stains.
6. Use no abrasive cleansers on any part of the mirror cabinet.

การดูแลรั กษาและการทําความสะอาด

CONNECT TO POWER LINE
Connect the power lines and then re-install in the same position.

1. ผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาดบางประเภทอาจมี ส่วนผสมของสารเคมี และสารที� มีฤทธิ� กัดกร่ อนซึ�งไม่เหมาะสําหรั บ

ประกอบระบบไฟ
เชื�อมต่อสายไฟทังหมดเสร็
�
จเรี ยบร้ อย จากนันประกอบกลั
�
บเข้ าตําแหน่งเดิม
Fixture

อุปกรณ์

Outlet

Wiring Color

Hot

Brown

สายไฟ

สายฮอตไลน์
Ground

สี

นํ �าตาล

Yellow&Green

สายดิน

สีเหลืองหรื อเขียว

สายนิวทรัล

สีนํ �าเงิน

Neutral

Blue

NOTE:
1. A separated switch is needed for lighting.

2. It is recommended to arrange a separated power line for the socket
to keep it power on all the time. Power line shall be copper core ≥1.5 mm2.

หมายเหตุ
1. จําเป็ นต้ องแยกสวิตซ์ไฟเพื�อเปิ ด-ปิ ดไฟตู้กระจก
2. แนะนําให้ แยกสวิตซ์ไฟเพือ� สามารถเปิ ดไฟได้ ตลอดเวลา ควรใช้ สายไฟขนาด
พื �นทีห� น้ าตัดมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ตารางมิลลิเมตร
1307566-X2-A

Wire Input (three-core cable)
220V/50Hz

ต่อสายไฟ (สายไฟสามเส้ น)

ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์สแตนเลส อีนาเมล โลหะ หรื อพลาสติก ขอแนะนําให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรื อสบู่
ที�มีฤทธิ�ออ่ นๆ ทําความสะอาดพื �นผิวผลิตภัณฑ์เช็ดคราบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที�ตกค้ างบนพื �นผิวด้ วยผ้ านุม่
2. ห้ องนํ �าจะต้ องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ แยกส่วนแห้ งและส่วนเปี ยกออกจากกัน หากทําได้ พยายามเปิ ดประตูและ
หน้ าต่างห้ องนํ �าเพื�อระบายอากาศ
3. ตู้เฟอร์ นเิ จอร์ ห้องนํ �าของโคห์เลอร์ มค
ีณ
ุ สมบัตปิ ้ องกันความชื �น ทําให้ ทา่ นมัน� ใจได้ ถงึ ประสิทธิภาพการทํางานทีย� อดเยีย� ม
แม้ ใช้ งานในห้ องนํ �า ทีม� คี วามชื �นสูง อย่างไรก็ตาม อย่าสาดหรือเทนํ �า ลงบนตู้เฟอร์ นเิ จอร์ โดยตรง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
ห้ องนํ �าไม่ชื �นจนเกินไป และเช็ดผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรื อคราบนํ �าออกจากพื �นผิวผลิตภัณฑ์ทนั ที
4. วิธีบํารุ งบานประตูทําความสะอาดและเช็ดบานประตูอย่างสมํ�าเสมอ และเช็ดไอนํ �าที�เกาะตัวด้ วยผ้ าแห้ งผ้ านุม
่ ทุกครัง�
หลังใช้ งาน
5. บานประตูของตู้กระจกและวัสดุภายในผลิตจากกระจกและอลูมิเนียม ให้ ใช้ ผ้าชุบนํ �ายาในการทําความสะอาด ให้ ฉีด
นํ �ายาเช็ดกระจกใส่ผ้าไม่ใช่กระจกในขณะทําความสะอาดกระจกอาจเสียหายได้ จากการใช้ นํ �ายาทําความสะอาดทีผ� สม
แอมโมเนียหรื อนํ �าส้ มสายชู ให้ ใช้ แอลกอฮอล์ ถูคราบสกปรกออก
6. ไม่ควรใช้ แปรงขัดทําความสะอาดชิ �นส่วนของตู้กระจก
ลูกค้ าสัมพันธ์ (ประเทศไทย) : +66 204 6222

kohlerasiapaciﬁc.com
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