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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์

Important Information

Thank you for choosing Kohler Company 

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes  
to review this manual before you start installation. If you encounter any  
installation or performance problems, please call 0-2204-6222 for Call Center 
(Thailand). Thank you again for choosing Kohler Company.

Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required 
tools, materials, and installation sequences. Follow the sections that pertain  
to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. 
In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.

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. 

NOTE: The bathtub 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.

In addition to installation procedures, this manual contains important care and 
cleaning. Please retain for future reference.
¨ Please provide adequate available space for the bath unit in accordance with 

roughing-in. Arrange the location of drain in advance.
¨ Bath can be installed after the wall is completed. Bath drain supplies 

should be arranged preliminarily according to the selected bath.

	 เราขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์	 เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความ 
ไว้วางใจในคุณภาพสุขภัณฑ์โคห์เลอร์	โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อศึกษาคู่มือก่อนการติดตั้ง	หาก 
ท่านพบปัญหาเก่ียวกับการติดต้ังสุขภัณฑ์หรือสุขภัณฑ์	กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์	(ประเทศไทย) 
0-2204-6222	ขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านเลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์
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ข้อสำ�คัญ

	 โปรดอ่านคำาแนะนำาการติดต้ังในแต่ละหัวข้อตามลำาดับ	 เพ่ือให้ท่านเข้าใจถึงข้ันตอนในการ 
ติดตั้งรวมถึงการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นและให้เหมาะสมกับการติดตั้งของท่านซึ่ง 
อาจช่วยท่านหลีกเลี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	 ควรอ่านและปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่่อ 
การติดตั้งท่ีเหมาะสม	

	 ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์	 บริษัทฯ 
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อสังเกต  รูปภาพของสุขภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสุขภัณฑ์อาจแตกต่างไปจาก
รุ่นสุขภัณฑ์ที่ท่านกำาลังติดตั้ง

ข้อสำ�คัญถึงผู้ติดตั้ง!  คู่มือนี้มีข้อมูลสำาคัญ	โปรดมอบคู่มือนี้ให้แก่เจ้าของสุขภัณฑ์

คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการติดตั้ง,	การทำาความสะอาด	และการดูแลรักษาสุขภัณฑ์	โปรด 
เก็บคู่มือนี้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

¨ โปรดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับระยะการติดตั้งของอ่างอาบนำ้า	โดยกำาหนดท่อนำ้าทิ้งไว้
ล่วงหน้า

¨ ติดต้ังอ่างอาบนำา้หลังจากผนังห้องนำา้ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว	 และกำาหนดตำาแหน่งท่อนำา้ท้ิงของ
อ่างอาบนำา้ก่อน	 เพื่อให้ระยะการติดตั้งของอ่างอาบนำ้าแต่ละรุ่นอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสม

Product Requirement

A. Summary Of Key Requirements
¨ Observe all local plumbing codes.
¨ Install the unit to a level subfloor.
¨ LITHOCAST bath is heavy. Please make sure the floor provides adequate 

support for the bath. With its weight and water consumption marked 
in the roughing-in, the bath is supported with four 70 x 70 mm squared 
feet. Please evaluate with the data above if your floor provides adequate 
support for the weight of the bath, water and the user.

B.	Plumbing	Specifications
Confirm adequate mounting, connection space for the faucet specified for your 
installation.

C. Product Inspection
Unpack and inspect bath for damage. All Kohler’s baths have been manufactured
with sophisticated craftsmanship. However, please inspect for any possible 
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ข้อสำ�คัญสำ�หรับสุขภัณฑ์

 

ก. ข้อมูลจำ�เพ�ะที่สำ�คัญ

¨ ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล

¨ ติดตั้งสุขภัณฑ์บนพื้นที่ได้ระดับ

¨ อ่างอาบนำา้ลิโธคาสมีนำา้หนักมาก	 ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าพ้ืนท่ีติดต้ังสามารถรองรับนำา้หนัก
อ่างอาบนำา้ได้	 นำา้หนักของอ่างอาบนำา้และนำา้หนักนำา้ได้ระบุไว้ในเอกสารระยะการติดต้ัง 
โดยอ่างอาบนำ้าจะถูกรับด้วยขาฐานขนาด	70	x	70	มม.	ทั้ง	4	ด้าน	โปรดใช้ข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อคำานวณนำ้าหนักและพื้นที่รองรับอ่างอาบนำ้า

ข. ด้�นสุข�ภิบ�ล
	 ตรวจสอบ	ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีทำาการติดต้ังก๊อกนำา้

ค. ตรวจสอบสุขภัณฑ์

	 นำาบรรจุภัณฑ์ออกเพื่อตรวจสอบสุขภัณฑ์	 อ่างอาบนำ้าโคห์เลอร์ผลิตด้วยความปราณีต 
โดยผู้เชี่ยวชาญ	 อย่างไรก็ตาม	 กรุณาตรวจสอบสุขภัณฑ์อีกครั้งซึ่งอาจชำารุดได้จากการขนส่ง 
บรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบไว้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

damage that may have occurred in transit. Leave all materials in the crate  
during construction to prevent damage. 

NOTE: Damage occurred during transit shall not be covered by warranty.

D. New or Replacement Installation Requirements
For replacement: Remove the old bath, and remove enough old wall material 
and floor covering from the area to allow for installation. Remove any old 
plumbing that does not conform to the roughing-in requirements.
For new installation: Position the plumbing according to the roughing-in
dimensions. 

E. Clearance Requirements
¨ Check the roughing-in and room dimensions to provide adequate available

space for the bath unit.
¨ Make sure the flooring offers adequate support for your bath, and verify 

that the subfloor is flat and level.

Product Requirement (Continue)
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Tool and Material

A. Tools Required
 • Adjustable pipe wrench
 • Tape measure 
 • Level
 • Safety shoes/Safety glasses
 • Square
 • Screwdriver
 • Pliers
 • Utility knife      
 • Adjustable wrench

B. Materials Required
 • Plumbers putty
 • Tile (as necessary)
 • Silicone sealant
 • Gypsum cement (optional)
 • Construction adhesive (optional)
 • Protective covering for bathtub
 • Nails

เคร่ืองมือและวัสดุ

ก. เครื่องมือ
 • ประแจจับท่อ
 •	 ตลับเมตร
 •	 ระดับนำ้า
 •	 รองเท้านิรภัย/แว่นตานิรภัย
 •	 ไม้ฉาก
 •	 ไขควง
 •	 คีม
 •	 มีด
 •	 ประแจเลื่อน

ข. วัสดุที่จำ�เป็น
 • ยาแนว
 •	 แผ่นกระเบื้อง	(หากจำาเป็น)
 •	 ซิลิโคน
 •	 ปูนซีเมนต์
 •  กาว	
 •	 วัสดุคลุมอ่างอาบนำ้า
 •	 ตะปู

 

ง. สำ�หรับก�รติดตั้งใหม่หรือก�รเปลี่ยนสุขภัณฑ์
	 สำาหรับการเปลี่ยนสุขภัณฑ์:		ถอดอ่างอาบนำ้าชุดเก่าออก	เปลี่ยนผนังและพื้นกระเบื้อง
บริเวณพื้นที่ติดตั้งหากจำาเป็น		ปรับแก้ไขระบบสุขาภิบาลให้เหมาะสมกับระยะการติดตั้งใหม่
สำาหรับการติดตั้งใหม่:		กำาหนดตำาแหน่งระบบสุขาภิบาลให้เหมาะสมกับระยะการการติดตั้ง

จ. พื้นที่ติดตั้ง
¨ ตรวจสอบขนาด	 ระยะของสุขภัณฑ์และห้องอาบนำา้ว่ามีพ้ืนท่ี่ีเหมาะสมในการติดต้ังและ
การใช้งาน

¨ ตรวจสอบให้ม่ันใจว่า	 พ้ืนท่ีท่ีติดต้ังอ่างอาบนำา้เรียบได้ระดับและสามารถรับนำา้หนัก
	 อ่างอาบนำ้าได้

ข้อสำ�คัญสำ�หรับสุขภัณฑ์ (ต่อ)
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Prepare the Site

Before You Begin

NOTICE: Adequate floor support must be provided. Consult the roughing-in 
sheet packed with your bath for specific floor loading requirements.
¨ Ensure the subfloor offers adequate support for your bath.
¨ Ensure the subfloor is level.

IMPORTANT! To ensure a successful installation, it is critical that bath be 
installed on a perfectly level finished floor.
¨ Ensure the finished floor is perfectly level before proceeding with the bath 

installation.

NOTICE: Protect the Bath Unit
Position a clean drop cloth or similar material in the bottom of the bath. Be  
careful not to scratch the bath surface. 

WARNING: Risk of personal injury. The bath weighs 238 kg. Use proper 
lifting technique when handling the bath.

เตรียมพื้นที่ก่อนก�รติดตั้ง

ก่อนเร่ิมก�รติดต้ัง

ข้อพึงระวัง  เตรียมพื้นที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยดูจากเอกสารระยะการติดตั้งที่แนบมากับ
อ่างอาบนำ้าของท่าน

¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า	พื้นสำาเร็จสำาหรับติดตั้งสามารถรองรับนำ้าหนักอ่างอาบนำ้าของท่าน

¨ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า	พื้นสำาเร็จได้ระดับ

ข้อสำ�คัญ!  อ่างอาบนำ้าจะต้องติดตั้งบนพื้นที่ได้ระดับเท่านั้น	โปรดปรับระดับพื้นก่อนดำาเนิน
การติดตั้ง

¨ ให้มั่นใจว่า	พื้นสำาเร็จได้ปรับระดับเรียบร้อยก่อนเริ่มดำาเนินการติดต้ังอ่างอาบนำ้า

ข้อสังเกต  เพื่อป้องกันอ่างอาบนำ้าไม่ให้เกิดรอยชีดข่วน	 ควรปูพื้นด้วยผ้าสะอาดหรือวัสดุ
ใกล้เคียงสำาหรับรองใต้อ่างอาบนำ้า

ข้อพึงระวัง  ความเสี่ยงที่อาจทำาให้ได้รับบาดเจ็บ	อ่างอาบนำ้ามีนำ้าหนัก	238	กก.	เลือกใช้
อุปกรณ์ทุ่นแรงอย่างเหมาะสมหากทำาการเคลื่อนย้ายอ่างอาบนำ้า
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1. ติดตั้งระบบ

2. ติดตั้งอ่�งอ�บนำ้�ในตำ�แหน่งที่กำ�หนด

¨ ท่อนำ้าทิ้งได้ถูกติดตั้งเข้ากับอ่างอาบนำ้าก่อนออกจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว	

¨ เติมนำ้าลงในอ่างอาบนำ้าเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ	บริษัทฯจะไม่รับประกัน
ผลิตภัณฑ์	 หากผู้ติดตั้งไม่ระมัดระวังและก่อให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต		โปรดระมัดระวังการเคลื่อนย้ายอ่างอาบนำ้า	เพื่ิอป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

¨ ยกอ่างอาบนำ้าขึ้นจากพื้นประมาณ	30	ซม.	ท่านสามารถใช้วัสดุรองรับนำ้าหนักสูง	30	ซม.	ไว้
สำาหรับช่วยรองรับอ่างอาบนำ้า

ข้อสำ�คัญ			อ่างอาบนำา้จะต้องถูกติดต้ังด้วยการวัดระดับนำา้บนขอบอ่างอาบนำา้	
	 							พ้ืนจะต้องเรียบได้ระดับ	และมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

¨ สะดืออ่างได้ถูกติดตั้งเข้ากับอ่างอาบนำ้าไว้แล้ว	โปรดนำาสายอ่อนท่อนำ้าทิ้งสวมลงไปใน
ท่อนำา้ท้ิงท่ีพ้ืนและยาด้วยซิลิโคนบริเวณสายอ่อนท่อนำา้ท้ิงและท่อนำา้ท้ิง	โปรดจัดเก็บสายอ่อน 

1. Install the Plumbing

2. Secure the bath in the proposed position

¨ The drain has been installed onto the bath before it leaves factory. 
¨ Fill the bath with water before the bath is securely positioned so as to 

check the supply connections for leaks. Kohler Co. shall not be liable under  
its warranty or otherwise for damage caused by negligence.

NOTE: Carefully lift the bath on the floor.

¨ Lift the stone bath by about 30 cm from the floor. You can support the bath 
with 30 cm-height-blocks beneath its bottom.

IMPORTANT: The bath must be installed level on all top edges. Floor should 
be flat, level and free of any bumps or protrusions.
¨ The drain of the bath is instructed to the bath beforehand. Please insert the 

drain hose to the floor drain, and seal the connection of hose and the floor 
drain with silica gel. Please set apart some spare length of the hose, in case 
of future bath maintainance.

¨ Place the bath on the floor. Put the spirit level to the upper level of the bath 
to measure the levelness. If the bath is not level, please put sheet metal under 
the bath to raise it up. You might need to lift the bath several times.
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ก�รดูแลรักษ�และก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ่�งอ�บนำ�้ลิโธค�ส

Cleaning Your LITHOCAST Bath

 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทำาความสะอาดสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ของท่าน	
โปรดปฏิบัติตามคำาแนะนำาดังนี้
• ใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดชนิดอ่อน	เช่น	นำ้ายาล้างจาน	จากนั้นล้างออกด้วยนำ้า	ห้ามใช้
นำ้ายาชนิดเข้มข้น	ซึ่งอาจทำาให้เกิดรอยด่างได้

•	 อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด	 เพื่อให้แน่ใจว่า	 ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดสามารถ
ใช้ได้กับสุขภัณฑ์

•	 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง	โดยทดสอบบนผิว
สุขภัณฑ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้

•	 ห้ามแช่นำ้ายาทำาความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์	
•	 ล้างนำ้าออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด	และเช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้แห้งสะอาด	
เพื่อไม่ให้ละอองนำ้าเกาะอยู่บนผิวสุขภัณฑ์

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER 
product:
• Use a mild detergent such as liquid dishwashing soap and warm water for 

cleaning. Do not use abrasive cleaners that may scratch or dull the surface.
• 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.
• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after 

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

• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such 
as a brush or scouring pad to clean surfaces.

ท่อนำ้าทิ้งที่เหลือจากการติดตั้งไว้สำาหรับเป็นอะไหล่ในการการบำารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

¨	วางอ่างอาบนำา้บนพ้ืน	ตรวจระดับนำา้บริเวณขอบบนของอ่างอาบนำา้	หากไม่ได้ระดับ	ท่านอาจ
จะต้องยกอ่างอาบนำา้	เพ่ือสอดแผ่นเหล็กใต้อ่างอาบนำา้เพ่ือปรับระดับ

ติดตั้งอ่�งอ�บนำ้�ในตำ�แหน่งที่กำ�หนด (ต่อ)
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ก�รดูแลรักษ�และก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ่�งอ�บนำ้�ลิโธค�ส (ต่อ)

User’s Guide

1. Do not put objects with high temperature on the bathtub directly or for 
a long time. 

 ¨	Although LITHOCAST bathtub is heat-resisting, its surface will still be 
damaged under too high a temperature. Kettles containing boiling water 
or other objects with too high a temperature are likely to cause damage to 
the surface of the bathtub.

 ¨	Please control water temperature of the water in the bathtub or the water 
being poured into the bathtub under 50 °C.

CAUTION: Do not pour water with too high temperature directly into the 
bathtub.

2. Spots caused by scratching, common chemicals, burning and slight knocks. 
 ¨	Spots caused by nicks, scratching and burning are unavoidable for 

frequently used LITHOCAST bathtub. However, since LITHOCAST  
is solid from inside to outside, the spots can be removed by using the  
following methods:

 ¨	Spots caused by scratching, common chemicals, burning and slight knocks 
can all be removed by using Scotch brand cleaning pad. Slight sanding  
is necessary for severer damages, and the following steps are needed:

  2.1 Wash the surface with clean water to ensure it is dustless.
  2.2 Use 600 # waterproof abrasive paper to sand the surface, and then  

 use 1200 # abrasive paper to polish the surface.
  2.3 Wipe away the water with a piece of dry cloth.

CAUTION: Must keep the surface wet while sanding it.

3. Keep the surface dry.
Water contains large amounts of bleaching agents and incrustation. Therefore, 
it will affect the color and appearance of the bathtub if it stays on the surface 
for a long time.

•	 ใช้ฟองนำ้าชุบนำ้าหมาดๆ	หรือผ้านุ่มทำาความสะอาด	ห้ามใช้วัสดุขัดผิว	เช่น	แปรงขัด	หรือ
แผ่นขัดในการทำาความสะอาด	(กรณีที่อ่างอาบนำ้ามีรอยจากการขีดข่วน,	ชนกระแทก	หรือ
สารเคมี	กรุณาตรวจสอบวิธีการบำารุงรักษาในหัวข้อถัดไป	(การบำารุงรักษา)	
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ก�รบำ�รุงรักษ�

1. ห้�มนำ�วัตถุท่ีีมีคว�มร้อนสูงลงอ่�งอ�บนำ�้หรือแช่ไว้ในอ่�งอ�บนำ�้เป็นเวล�น�น

¨ ถึงแม้ว่าอ่างอาบนำ้าลิโธคาสจะถูกออกแบบให้ทนต่อความร้อน	แต่นำ้าที่มีอุณหภูมิสูง	
เช่น	นำ้าเดือดในกาต้มนำ้า	จะเป็นสาเหตุให้พื้นผิวอ่างอาบนำ้าถูกทำาลายได้	

¨ นำา้ท่ีเติมลงในอ่างอาบนำา้จะต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า	50	องศาเซลเซียส

  ข้อควรระวัง		ห้ามเติมนำา้ร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูงลงในอ่างอาบนำา้โดยตรง

2. รอยต่�งๆท่ีมีส�เหตุท่ีเกิดจ�กก�รขีดข่วน, ส�รเคมี, เผ�ไหม้ หรือก�รชนหรือกระแทก

	 ¨ ถึงแม้ว่าอ่างอาบนำ้าลิโธคาสจะแข็งแรงและทนทานมาก	 แต่รอยต่างๆ	 (เช่น	 รอยบาก,	
รอยขีดข่วน,	 รอยจากการชนหรือกระแทก	 หรือรอยด่างจากสารเคมี)	 ก็อาจเกิดข้ึนได้จาก
อุบัติเหตุหรือความไม่ระมัดระวัง	รอยต่างๆ	สามารถถูกขจัดออกได้โดยวิธีดังน้ี

	 ¨ ใช้แผ่นสก็อตไบท์แบบละเอียด	 หรือในกรณีท่ีจำาเป็นอาจใช้กระดาษทรายชนิดละเอียด	
และปฏิบัติตามคำาแนะนำาดังน้ี

	 	 2.1	 ล้างพ้ืนผิวอ่างอาบนำา้ด้วยนำา้สะอาด	เพ่ือม่ันใจว่า	ไม่มีเศษฝุ่นเกาะบนพ้ืนผิว
	 	 2.2	 ใช้กระดาษทรายเบอร์	 600	 ขัดผิว	 จากน้ันใช้กระดาษทรายเบอร์	 1200	 เพ่ือขัดให้ 

ข้ึนเงา
	 	 2.3	 ล้างด้วยนำา้สะอาดและเช็ดสะอาดด้วยผ้าแห้ง

4. Keep the surface away from strong chemicals.
	 ¨	LITHOCAST is damage-resisting, but strong chemicals are not allowed to 

contact its surface. Paint-removing detergents, metal cleaning detergents, 
stove cleaning detergents, methylene chloride, acetone (like nail enamel 
remover) and strong acid detergents shall be avoided.

 ¨	If the surface contacts the above-mentioned detergents, please immediately
wash it with soap water.

 ¨	If the surface is spotted by nail enamel, please clean it with acetone free 
detergents and then wash it with water.

5. Protect the surface from being knocked by overweight or sharp-ended 
objects.

6. Product renovation
In case the bathtub surface is scratched or tarnished due to long time of use, 
please ask professionals to polish the surface, which will restore its original 
look.

User’s Guide (Continue)
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ข้อสังเกต		ขัดกระดาษทรายขณะพ้ืนผิวเปียก

3. รักษ�พื้นผิวอ่�งอ�บนำ้�ให้แห้งเสมอ

	 นำ้าอาจทำาให้เกิดรอยด่างหรือคราบต่างๆ	ซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้พื้นผิวเปลี่ยนสี	 หากมีนำ้าเกาะ
อยู่บนพ้ืนผิวเป็นเวลานาน

4. รักษ�พื้นผิวอ่�งอ�บนำ้�ให้ห่�งจ�กส�รเคมี

¨ ห้ามใช้สารเคมีท่ีมีความเข้มข้นสัมผัสพ้ืนผิวอ่างอาบนำา้	หลีกเล่ียงการใช้ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดประเภทสารฟอกสี-ขจัดสี,		ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดโลหะ,	ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดเตา-เคร่ืองครัว,	เมธิลีนคลอไรด์,	อะซิโทน	(คล้ายนำา้ยาล้างเล็บ)	และ
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด

¨ หากพ้ืนผิวสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดดังกล่าวข้างต้น	แนะนำาให้ทำาความสะอาด
ล้างด้วยนำา้สบู่ทันที

¨ หากพ้ืนผิวอ่างอาบนำา้เกิดรอยด่างด้วยสีทาเล็บ	แนะนำาให้ทำาความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดปราศจากอะซิโทน	และล้างออกด้วยนำา้สะอาด

5. ป้องกันพื้นผิวอ่�งอ�บนำ้�จ�กก�รกระแทกวัตถุที่มีนำ้�หนักม�กหรือวัตถุแหลมคม

6. ดูแลรักษ�ผลิตภัณฑ์ให้ดูเหมือนใหม่เสมอ

กรณีท่ีพ้ืนผิวอ่างอาบนำา้ถูกขีดข่วนหรือหมองคลำา้จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน	กรุณา
สอบถามจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือทำาความสะอาดหรือขัดเงาพ้ืนผิวอ่างอาบนำา้	ซ่ึงจะทำาให้ 
อ่างอาบนำา้ของท่านดูเหมือนสินค้าใหม่เสมอ

ก�รบำ�รุงรักษ� (ต่อ)
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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 of the product.
 • Acrylic and Lithocast Bath Five (5) Years
 • Whirlpool Pump and Air  Blower Two (2) Years
 • Whirlpool Accessory One (1) Year
 • Whirlpool connecting pipe assembly leakage* Five (5) Years
*Exclude the other pipe connecting, overflow and bath drain (No Service  
Access No Warranty)
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.
To obtain warranty service, please contact your authorized dealers or contact 
the KOHLER Call Center, together with proof of purchase at;
KOHLER Call Center
Kohler (Thailand) Public Company Limited
16th Floor, Jasmine City Building 2
Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road
Bangkok 10110
Tel:  02204-6222 Fax: 0-2204-6224
Email: callcenterthailand@kohler.com
Remarks:
1. There may be variation in color fidelity between catalog images and actual 

products.
2. Kohler (Thailand) Public Company Limited reserves the right to make 

changes in product characteristics, packaging, or availability at any time 
without notice.

COPYRIGHT ©2011 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED. 

Limited Warranty
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ก�รรับประกัน

บริษัทโคห์เลอร์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	 (มหาชน)	 รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากร้านค้า	ผู้แทน 
จำาหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น	 การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ	 หากมีตำาหนิ 
ชำารุด	 ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน	 บริษัทจะดำาเนินการซ่อมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะสินค้านั้นๆ 
หรือในรุ่นที่เทียบเท่า	 โดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า	 ทั้งนี้	 บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น 
ไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง	 รื้อถอน	 รวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่เกิดจากตัวสินค้า	 ความ 
เสียหายจากการเคลื่อนย้ายขนส่ง	 รอยขีดข่วนที่เกิดจาการติดตั้ง	 หรือเกิดจากการกระทำาของลูกค้า 
การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี	การใช้งาน	และการบำารุงรักษาที่ผิดวิธี

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า:

 •	 ตัวอ่างอะคริลิกและลิโธคาส	 อายุการรับประกันสินค้า	5	ปี
 •	 ปั๊มนำ้า,	ปั๊มอัดอากาศ	 อายุการรับประกันสินค้า	2	ปี
 •	 อุปกรณ์อ่างอาบนำ้า	 อายุการรับประกันสินค้า	1	ปี
 •	 รับประกันการรั่วซึม	อ่างสปา	อ่างระบบนำ้าวน	 อายุการรับประกันสินค้า	5	ปี
	 		 เฉพาะส่วนข้อต่อท่อนำ้าวน	ไม่ครอบคลุมถึงข้อต่ออื่น,	
	 		 ท่อนำ้าล้นและท่อนำ้าทิ้ง	(ไม่ครอบคลุมการรับประกัน
	 		 หากไม่มีหน้าต่างช่องบำารุง)

หมายเหตุ:	ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าและการติดตั้งไม่ถูกวิธี	การฝ่าฝืนคำาแนะนำา	เรื่องการ 
ใช้งานความประมาท	 อุบัติเหตุ	หรือความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัย	หรือภัยธรรมชาติ	 เช่น	 ไฟไหม้ 
นำ้าท่วม	 แผ่นดินไหว	 ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขทั้งสิ้น	 ลูกค้า 
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่	และค่าบริการในการซ่อมแซมเอง

	 เพ่ือให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสมำา่เสมอ	 และมีอายุการใช้งานที่ 
ยาวนาน	โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่	วัสดุ	และ/หรือการบริการจากบริษัท 
หรือตัวแทนจำาหน่ายเท่านั้น

	 โปรดติดต่อขอรับประกันสินค้าจากร้านค้า	ตัวแทนจำาหน่ายที่สั่งซื้อโดยตรง	หรือติดต่อฝ่าย 
ลูกค้าสัมพันธ์	พร้อมเอกสารการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาทำาการได้ที่

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทโคห์เลอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)
ชั้น	16	อาคารจัสมิน	ซิตี้	เลขที่	2	ซอยสุขุมวิท	23	ถ.สุขุมวิท
แขวงคลอยเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
โทร	0-2204-6222		โทรสาร	0-2204-6224
อีเมล:	callcenterthailand@kohler.com

หมายเหตุ
1.	 สีของผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกับภาพสีที่ระบุในแคทตาล๊อก
2.	 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	 บรรจุภัณฑ์	 หรือรุ่นที่มีจำาหน่าย

ในตลาด	โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์	©2554	บริษัทโคห์เลอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)
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บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (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


