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BEFORE YOU BEGIN ก่อนเริ่มการติดตั้ง

• 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 these instructions is based upon the latest   
 product information available at the time of publication.
 Kohler China. reserves the right to make changes in product
 characteristics, packaging, or availability at anytime without 
 notice.

• These instructions contain important care, cleaning, and war-
ranty information-please leave instructions for the con-
sumer.

•	 Before	installation	carefully	inspect	the	new	fixture	for	any		
 signs of damage.

• This product complies with FDA 21CFR 177.2600

• โปรดอา่นข้อแนะน�าในคูมื่อเลม่นีใ้ห้ละเอียดครบถ้วนเพ่ือท�าความ�คุ้นเคย
� กบัเคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ�าเป็นรวมถึงขัน้ตอนการติดตัง้ต่างๆ� 
 ปฏิบตัติามข้อแนะน�าการตดิตัง้อยา่งเคร่งครัดเพ่ือหลกีเลีย่งความเสยีหาย  
� นอกจากข้อแนะน�าการติดตัง้�โปรดอ่านข้อแนะน�าเก่ียวกบัการใช้งาน 
� และข้อแนะน�าความปลอดภยัให้ละเอียดครบถ้วน

• ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลา�การจดัพิมพ์ 
�� บริษัทฯ�ของสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์��บรรจภุณัฑ์ท่ีมี 

� โดยท่ีมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

• คูมื่อเลม่นีมี้ข้อมลูส�าคญัเก่ียวกบัการดแูลรักษา,�การท�าความสะอาด���
� และการรับประกนั�โปรดมอบคู่มือนีใ้ห้แก่ลูกค้า

•� ตรวจสอบความเสียหายของผลติภณัฑ์ก่อนเร่ิมการตดิตัง้

•� ผลติภณัฑ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน�FDA�21CFR�177.2600

ROUGHING-IN ระยะติดตั้ง
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1362632
Installation Kits Assy for Aleo

1343586
Installation Kits Assy for Family Care

ชุดติดตั�งสำหรับ อาเลโอ ชุดติดตั�งสำหรับ แฟมมิลี� แคร์

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

FAMILY CARE BABY BATHING MAT
ที่รองอาบน้ำาเด็ก รุ่น แฟมิลี่ แคร์

K-70374X

Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.
โคห์เลอร์ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงระยะการตดิตัง้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
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INSTALLATION INSTRUCTION ข้อแนะนำาการติดตั้ง
1. Unpack the package and take out the hook and screw 
assembly.	Fix	the	hook	onto	the	top	frame	on	the	
cabinet	side	with	the	screw	and	hexagon	wrench	
supplied	(make	sure	it	is	firmly	fixed).	See	Fig.1	

2. When using the mat, please keep the basic drain hole 
open. Put the mat into the basic (make sure the mat is 
properly	placed)	and	adjust	the	water	temperature.	
Hang	the	mat	back	onto	the	hook	after	using	it.	See	
Fig.2 

1.� แกะหีบหอ่และน�าชดุขอแขวนและสกรูออก� ตดิตัง้ขอแขวนเข้ากบักรอบ
ด้านบนของตู้ เฟอร์นิเจอร์ด้วยสกรูและขนัด้วยประแจหกเหลีย่มท่ีให้มา�
(ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ขนัยดึแนน่ดีแล้ว)�ดรููปท่ี�1

2.� เม่ือใช้ท่ีรองอาบน�า้เดก็�โปรดเปิดรูระบายน�า้ทิง้��วางท่ีรองอาบน�า้เดก็ลง
ท่ีฐาน� (ให้แนใ่จวา่วางท่ีรองอาบน�า้เดก็อยา่งถกูต้อง)� และปรับอณุหภมิู
ของน�า้��แขวนท่ีรองอาบน�า้เดก็ท่ีขอแขวนหลงัการใช้งาน�ดรููปท่ี�2

CARE AND CLEANING การดูแลรักษาและการท�าความสะอาด

 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 cleaner
  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. Your new vinyl baby bathing mat can be routinely cleaned  
  with mild soap and water. Remove stubbom stains with   
  cleaning products recommended for vinyl.

4.	Periodically	use	a	vinyl	treatment	product	to	rejuvenate	the		
     appearance of the vinyl skin.

1.� ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดบางประเภทอาจมีสว่นผสมของสารเคมีและ 
� สารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนซึง่ไมเ่หมาะส�าหรับท�าความสะอาด� ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ 
� สแตนเลส�อีนาเมล�โลหะ�หรือพลาสติก�ขอแนะน�าให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท�า 
� ความสะอาดหรือสบู่ท่ีมีฤทธ์ิอ่อนๆ�ท�าความสะอาดพืน้ผิวผลิตภณัฑ์� 
� เช็ดคราบผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีตกค้างบนพืน้ผิวด้วยผ้านุม่

2.� ห้องน�า้จะต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ�แยกสว่นแห้งและสว่นเปียก
� ออกจากกนั�หากท�าได้พยายามเปิดประตแูละหน้าตา่งห้องน�า้เพ่ือ��  
� ระบายอากาศ

3.� ควรท�าความสะอาดแผน่รองอาบน�า้เดก็เป็นประจ�าด้วยสบูอ่อ่นและน�า้�
ก�าจดัคราบสกปรกแห้งแข็งด้วยผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีแนะน�า
ส�าหรับไวนิล

4.�ใช้ผลติภณัฑ์รักษาไวนิลเป็นระยะ�เพ่ือฟืน้ฟลูกัษณะของผิวไวนิล

  Warning! Risk of product damage. คำาเตอืน! ความเส่ียงต่อความเสียหายของผลิตภณัฑ์ 
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