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LARGE/MEDIUM SELF-RIMMING KITCHEN

CUT-OUT TEMPLATE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS

WARNING: Risk of personal injury. Metal
surfaces are sharp and can cause severe cuts.
Use gloves and handle sink edges carefully.

Observe all local plumbing and building codes.
Shut off the hot and cold water supplies.
Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for
damage. Return the sink to its protective carton until you
are ready to install it.
Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
All information in these instructions is based on the latest
product information available at the time of publication.
Kohler china. reserves the right to make changes at any
time without notice.

.

This product complies with Q/KLCW 1-2014.

Safety Glasses
Measuring Tape
Pencil
Drill
Putty Knife
Silicone Sealant
Pipe Wrench
Plumbers Putty

Level
Cross Screwdriver
Keyhole/Jigsaw
Gloves

Plus:

ROUGHING-IN

Unit: mm

BEFORE YOU BEGIN

RIM OF SINKCUT ALONG THIS LINE

CARE AND CLEANING

Stainless Steel

Rinse your stainless steel sink thoroughly after each use, and
use a dabbing action to dry with a clean, soft cloth. Clean
stainless steel once a week.

Always apply stainless steel cleaner/polish with a
nonabrasive cloth or sponge, working with, not across the
grain. use steel wool, wire brushes or abrasive pads
to clean your sink.

If you use cleaners containing chlorides, be sure to rinse the
surface immediately after you clean it to avoid corrosion.

allow cleaners to remain in contact with the sink surface
for long periods of time.

Kohler kitchen sink accessories, including bottom basin racks,
wire rinse baskets, cutting boards and colanders will help
protect the surface of your sink.

If the surface becomes excessively dirty, consider using
baking soda, or a general purpose cleaner.

Do not

Do
not

2. Install the Faucet Fitting and Drain

Install the faucet overflow pipe and strainer according to
the manufacturer s instructions.

If you are reusing fittings from an old sink, use
plumbers putty under the faucet base and top flange of the
strainer.

'

NOTE:

INSTALL THE NEW SINK

1. Preparation

WARNING: Risk of personal injury. Metal
surfaces are sharp and can cause severe cuts.
Use gloves and handle sink edges Carefully.

For new installations:

For existing installations:

Cut out the cut-out template along the marked line.
Carefully place the cutout template on the countertop in
the desired position.
Make sure the sink will not interfere with the cabinet.
Trace the outline onto the countertop.

Carefully lift the old sink out of the countertop.
Compare the existing cut-out to the required cut-out size.

If needed, enlarge the cut-out hole according to the
directions for new installations.

cutout template
Drill a pilot hole inside the cutting line. Using a jig or

gninepoehttuotucot,waselohyek
in the Countertop.

cut along the outline

Trace the outline of the cutout template
on the countertop with a pencil at the
desired installation location.

Cut along the outline to cut out
the opening in the countertop

Cutout template

Cutout template outline

Countertop

Pilot Hole

3. Install the Sink

Install the clips into hole of the hook.
Adjust the clip teeth parallel to the sink edge.

3.

Install the garbage disposal, if used, according to the
manufacturer's instructions.
Connect and tighten the trap to the strainer, and complete
the water supply connections to the faucet according to
the instructions packed with the faucet.
Run water into the sink and check for leaks.

Paste sealing tape along the back rim of the sink.
Apply a bead of quality sealant on the sealing tape to
maximize sealing effect.

The clips may need to be repositioned to compensate
for an uneven countertop.

Position the sink onto the cut-out area. Don't loose the
clips.

NOTE:

Clip Placement

Tighten the screws to lower the sink rim down onto the
countertop. Do not overtighten.
Use a dry cloth to wipe away any excess sealant.
Verify that there are no gaps.
Allow the sealant to cure for at least 30 minutes.

Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.
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WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE
Make sure horizontal and vertical dimensions
match the dimensions labeled on the template.

ร่นุอีเลท

K-98738X-1K K-98738X-2KD

กอ่นเริ�มการติดตั�ง

ขอ้ควรระวงั: ความเสี�ยงซื�งอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจ็บ
ขอบอา่งที�มีคมอาจทาํใหผู้ติ้ดตั�งไดร้บับาดเจ็บ
ควรใชถ้งุมือและจบัขอบอา่งอยา่งระมดัระวงั

ตรวจสอบระบบประปาและสญัลกัษณ์
ทาํการปิดแหลง่จา่ยนํ�ารอ้นหรือนํ�าเย็น

กอ่นการติดตั�ง, แกะกลอ่งออกและตรวจสอบความเสียหาย
หลงัจากนั�นวางกลบัไวต้ามเดินจนกวา่จะติดตั�งจริง

ตรวจสอบทอ่นํ�าทิ �งและทอ่นํ�า, ทาํการเปลี�ยนถา้จาํเป็น
ขอ้มูลทั�งหมดในคูมื่อนี�ขึ �นอยูก่บัขอ้มูลผลิตภณัฑล์า่สดุจากทาง
โคหเ์ลอรป์ระเทศจนี ขอสงวนสิทธิ �ในการเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลิตภณัฑนี์�สอดคลอ้งกบั Q/KLCW 1-2014.

ดินสอ หรือ มารค์เกอร ์
ตลบัเมตร

ดอกสวา่น

ซลิิโคลน

แวน่ตานิรภยั

โฮลซอร ์หรือ เลื�อยจิ �กซอรไ์ฟฟ้า

เกรียง

ถงุมือ

ประแจเลื�อน

ระดบันํ�า
ไขควง

กาวยาแนว

ระยะการติดตั�ง

อปุกรณแ์ละวสัดแุนะนําสาํหรบัการติดตั�ง

ระยะอา้งอิง หน่วย มิลลิเมตร

ตดัตามแนวเสน้ทึบ แนวขอบอา่ง

โคหเ์ลอรข์อสงวนสิทธิ �ในการเปลี�ยนแปลงขนาดไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กระดาษแม่แบบ

เคานเ์ตอร ์

ลายเสน้ตดัเคานเ์ตอร ์

ใชดิ้นสอวาดเสน้บนเคานเ์ตอรต์ามแบบที�ตดัไว ้
ในตาํแหน่งที�ตอ้งการวางอา่ง

1.

ข ั�นตอนการติดตั�งอา่งลา้งจาน

กอ่นการติดตั�ง

ขอ้ควรระวงั: ความเสี�ยงซื�งอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจ็บ
ขอบอา่งที�มีคมอาจทาํใหผู้ติ้ดตั�งไดร้บับาดเจ็บ
ควรใชถ้งุมือและจบัขอบอา่งอยา่งระมดัระวงั

สาํหรบัการติดตั�งอา่งใหม่

สาํหรบัการติดตั�งอา่งใหม่แทนของเดิม

:

:

ตดักระดาษแม่แบบตามแนวเสน้ทึบ
วางตาํแหน่งแม่แบบบนเคานเ์ตอรใ์นตาํแหน่งที�ตอ้งการ

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ระยะการวางอา่งไม่ขวางกบัต ้เูก็บของ
ใชดิ้นสอวาดเสน้บนเคานเ์ตอรต์ามแบบที�ตดัไวเ้จาะรนํูาดา้นในของเสน้รา่งแบบ

ถอดอา่งเกา่ออกจากเคานเ์ตอร ์
เปรียบเทียบระยะตดัเคานเ์ตอรข์องอา่งใหม่กบัขนาดอา่งใบเกา่

ถา้อา่งใหม่ใหญก่วา่ ใหต้ดัเคานเ์ตอรต์ามวิธกีารติดตั�งของอา่ง
ตวัใหม่

ตดัเคานเ์ตอรต์ามขอบดา้นในของเสน้ดินสอ

รเูจาะนํา

ตดัเคานเ์ตอรต์ามขอบดา้นใน
ของเสน้ดินสอ

2. ติดตั�งกอ๊กครวัและทอ่นํ�าทิ �ง

ติดตั�งกอ๊กครวั ทอ่นํ�าทิ �งและตะแกรงดกัเศษตามค่มืูอการ
ติดตั�ง

ขอ้สงัเกต : ถา้ตอ้งการใชอ้ปุกรณข์องอา่งตวัเดิม ใหใ้ชก้าวยา
แนวทาบริเวณใตฐ้านของกอ๊กครวัและดา้นบนหนา้
แปลนของตะแกรงดกัเศษ

ติดตั�งอา่งลา้งจาน

ล็อคขอยึดเขา้กบัหยึูดอา่ง
ปรบัตาํแหน่งขอยึดใหข้นานกบัขอบอา่ง

ตาํแหน่งติดตั�งขอยึด

ติดเทปกาวบริเวณดา้นใตข้อบอา่งลา้งจาน
ทาซลิิโคนตามขอบอา่งลา้งจานเพื�อชว่ยป้องกนัการรั�วซมึไดดี้ขึ �น

ขอ้สงัเกต : ถา้ตอ้งการใขอ้ปุกรณข์องอา่งตวัเดิม ใหใ้ชก้าวยา
แนวทาบริเวณใตฐ้านของกอ๊กครวัและดา้นบนหนา้
แปลนของตะแกรงดกัเศษ

วางอา่งลา้งจานลงบนเคานเ์ตอร ์ระวงัอยา่ทาํขอยึดอา่งหลน่หาย

ขนัสกรใูหข้อบอา่งวางอย่บูนเคานเ์ตอร ์อยา่ขนัสกรแูน่นจนเกินไป

ใชผ้า้เชด็ทําความสะอาดซลิิโคนสว่นเกินออก
ตรวจสอบไม่ใหมี้ชอ่งวา่งระหวา่งอา่งกบัเคานเ์ตอร ์
ปลอ่ยใหซ้ลิิโคนแหง้ 30 นาที

ติดตั�งชอ่งทิ �งขยะ ถา้ตอ้งการ ตามวิธกีารติดตั�งของผูผ้ลิต

ติดตั�งชดุทอ่นํ�าทิ �งกบัตะแกรงดกัเศษ ตอ่ทอ่นํ�าดีกบักอ๊กครวั
ใหท้ําตามค่มืูอการติดตั�งกอ๊กครวั

เปิดนํ�าดีเพื�อตรวสอบการรั�วซมึ

การดแูลรกัษาและการทาํความสะอาด

อา่งสแตนเลส

ทาํความสะอาดอา่งลา้งจานใหส้ะอาดหลงัการใชง้านในแตล่ะครั�งและ
ปลอ่ยใหแ้หง้ซบัดว้ยผา้นุ่มๆ แนะนําทําความสะอาดอา่งลา้งจานหนึ�งครั�ง
ตอ่สปัดาห ์

ทาํความสะอาดอา่งลา้งจานดว้ยผา้นุ่มหรือฟองนํ�าอยูเ่สมอ ไม่ควรใช ้
แปรงลวดหรือผา้ที�มีความแขง็หรือหยาบในการทาํความสะอาดอา่งลา้งจาน

ถา้ใชนํ้�ายาทําความสะอาดที�มีสว่นผสมของคลอรีน ใหแ้น่ใจวา่ไดล้า้ง
พื �นผิวทนัทีหลงัจากทําความสะอาดเพื�อป้องกนัการกดักรอ่น ไม่ควรใช ้
นํ�ายาทําความสะอาดหยดลงบนพื�นผิวอา่งลา้งจานเป็นระยะเวลานานๆ

อปุกรณเ์สริมอา่งลา้งจานโคหเ์ลอร ์ไดแ้ก ่ช ั�นวางดา้นลา่ง, ตะแกรง
สาํหรบัลา้ง, แผ่นรองตดั และ ภาชนะกรอง จะชว่ยป้องกนัผิวของ
อา่งลา้งจาน

หากพื �นผิวสกปรกมาก ใหพิ้จารณาใชโ้ซดาไฟ หรือนํ�ายาทาํความสะอาด
ทั�วไป

เมื�อทําการทาบแผ่นแม่แบบ :
ตรวจสอบระยะ แนวนอน และ แนวตั�ง
ตรงกบัขนาดที�ระบไุวใ้นแผ่นแม่แบบ

กระดาษแม่แบบ/คูมื่อการติดตั�ง

อา่งลา้งจานสเตนเลส

40(1-1/2") CLASS 5
OR 55(2") CLASS 5

≥610

207 187

5

คาํแนะนํา: ควรติดตั�งอา่งลา้งจานหา่งจากทอ่นํ�าทิ �ง
อยา่งนอ้ย 610 มม. หรือมากกวา่
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