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BEFORE YOU BEGIN ก่อนเริ่มการติดตั้ง

SAFETY: WARNINGS คำาเตือน

Kohler products are precision-engineered and should give 
continued superior and safe performance, provided:

1. They are installed, commissioned, operated and 
 maimtained in accordance with the recommendation  
 given in this Manual.

2. Periodic attention is given, as necessary, to maintain the  
 product in good functional order. Reccomended guidelines  
 are given in the "CARE AND CLEANING" section.

When installing Kohler Products, manufacturers guidelines 
for power tool safety should be followed.

ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ผลติด้วยเทคโนโลยีชัน้สงูท่ีล�ำ้สมยั ทำ่นจะ
สำมำรถใช้งำนผลติภณัฑ์ได้อยำ่งปลอดภยัและเตม็ประสทิธิภำพเม่ือ:

1. ตดิตัง้ ใช้งำน และดแูลรักษำผลติภณัฑ์ตำมข้อแนะน�ำท่ีระบไุว้ใน 
 คูมื่อเลม่นี ้

2. ดแูลรักษำผลติภณัฑ์เป็นประจ�ำเพ่ือให้ผลติภณัฑ์อยูใ่นสภำพพร้อม
 ใช้งำน ส�ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกบักำรดแูลรักษำ โปรดดท่ีูหวัข้อ  
 "กำรดแูลรักษำและกำรท�ำควำมสะอำด"

เม่ือตดิตัง้ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ โปรดปฏิบตัติำมข้อแนะน�ำกำรใช้งำน 
จำกผู้ผลติทกุครัง้ท่ีใช้งำนเคร่ืองมือไฟฟ้ำ

 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 important information.

	Before installation, please refer to "Site Requirements".

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

 ALEUTIAN/FOREFRONT bathroom cabinet adopts E1  
 grade wood-based panal of high quality, and with further  
 processing, its harmful emissions will be less than  
 1.5mg/L.

	 Please	ensure	the	electric	work	is	finished	before	 
 starting to install the furniture.

 Turn off the water supply.

 The pluming installation must comply with Water Supply  
 Regulations/Bye-laws, Building Regulations or any  
	 particular	 regulations	and	practices,	 specified	by	 the	 
 local water company or water undertakers. The installation  
 should be carried out by a plumber.

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

 โปรดอำ่นข้อแนะน�ำในคูมื่อเลม่นีใ้ห้ละเอียดครบถ้วนเพ่ือท�ำควำม 
  คุ้นเคยกบัเคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ�ำเป็น รวมไปถึงขัน้ตอน 
 กำรติดตัง้ต่ำงๆ ปฏิบตัิตำมข้อแนะน�ำกำรติดตัง้อย่ำงเคร่งครัด 
 เพ่ือหลกีเลีย่งควำมเสยีหำย นอกจำกข้อแนะน�ำกำรตดิตัง้ โปรดอำ่น 
 ข้อแนะน�ำเก่ียวกบักำรใช้งำนและข้อมลูส�ำคญัให้ละเอียดครบถ้วน

 โปรดอำ่นหวัข้อ "เตรียมพืน้ท่ีตดิตัง้" ก่อนกำรตดิตัง้ตู้เฟอร์นิเจอร์

 ข้อมลูในคูมื่อนีม้ำจำกข้อมลูผลติภณัฑ์ลำ่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลำกำร 
 จดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์  
  บรรจภุณัฑ์ท่ีมีโดยท่ีมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ

 ตู้ เฟอร์นิเจอร์ รุ่นอลเูชียน/ฟอร์ฟร้อนท์ ผลิตจำกวสัดท่ีุปลอดภยั 
 ได้มำตรฐำน E1 และมีอตัรำกำรปลอ่ยก๊ำซฟอร์มำลดีไฮด์อยูท่ี่ไมเ่กิน
 1.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร

 โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ ได้ตดิตัง้วงจรไฟฟ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ก่อนกำรตดิตัง้ตเูฟอร์นิเจอร์

 ปิดวำล์วน�ำ้ก่อนเร่ิมกำรตดิตั ้ง้

 ปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดระบบสขุำภิบำล ข้อก�ำหนดอำคำร หรือข้อ 
 ก�ำหนดและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีก�ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด กำรตดิตัง้ 
 ระบบทอ่ประปำต้องด�ำเนินกำรโดยชำ่งผู้ช�ำนำญกำรเทำ่นัน้

 โปรดตรวจสอบวำ่ผลติภณัฑ์ช�ำรุดหรือไม ่ก่อนเร่ิมกำรติดตัง้

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

ALEUTIAN/FOREFRONT VANITY CABINET
ตู้เฟอร์นิเจอร์ รุ่นอลูเชียน/ฟอร์ฟร้อนท์

K-45764X
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ROUGH-IN/ระยะติดตั้ง

SITE REQUIREMENT/เตรียมพื้นที่ติดตั้ง

NOTE: Minimum space for door opening is 200mm. 
Please reserve enough space before installation. 

ข้อสงัเกต: เว้นระยะพืน้ท่ีส�ำหรับเปิดประตตูู้เฟอร์นิเจอร์อยำ่งน้อย 
200 มม. โปรดเว้นพืน้ท่ีวำ่งให้เพียงพอก่อนเร่ิมกำรตดิตัง้

Unit: mm
หนว่ย: มม.

*Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.
*บริษัทโคห์เลอร์ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงระยะกำรตดิตัง้โดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ

892

575

517

Drawer
ลิ �นชกั

Door
ประตู

Min 200 mm
อยา่งน้อย 200 มม.

Min 200 mm
อยา่งน้อย 200 มม.

Status when door opens.
ลกัษณะเมื�อประตเูปิด
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INSTALLATION ข้อแนะนำาการติดตั้ง

A. Prepare the Site
 Connect hot and cold inlets to the inlet pipes correctly.

 Install the drain in accordance with the menufacturer’s 
 instructions.

We suggest using P-trap Drain. Connect P-trap pipe with 
washbasin drain.

NOTICE: Make	sure	a	watertight	seal	existing	on	all	
washbasin drain connections.

NOTE: Provide access to the plumbing connections for 
future plumbing maintenance.

Install the hot and cold water supplies with isolating valves.

ก. เตรยีมพืน้ท่ีตดิตัง้
 ตอ่ทอ่น�ำ้ร้อนและทอ่น�ำ้เยน็ให้ถกูต้อง

 ตอ่ทอ่น�ำ้ทิง้โดยปฏิบตัติำมข้อแนะน�ำกำรตดิตัง้ของผู้ผลติ

แนะน�ำให้ใช้ทอ่น�ำ้ทิง้แบบออกผนงัตอ่เข้ำกบัทอ่สะดืออำ่งล้ำงหน้ำ

ข้อพึงระวัง: ให้แนใ่จวำ่ ทำซลิโิคนตำมข้อตอ่ทอ่น�ำ้ทิง้ของอำ่งล้ำงหน้ำ

ข้อสงัเกต: ตดิตัง้ชอ่งซอ่มบ�ำรุงเพ่ือควำมสะดวกในกำรซอ่มบ�ำรุง
ระบบสขุำภิบำล

ตดิตัง้ทอ่น�ำ้โดยแยกวำล์วน�ำ้ร้อนและวำล์วน�ำ้เยน็ออกจำกกนั 

Connect P-trap pipe with washbasin drain.
ต่อท่อน�้ำทิ้งเข้ำกับท่อสะดืออ่ำงล้ำงหน้ำ

B. Install the Cabinet
Install The bathroom furniture feet.

NOTE: The bathroom furniture feet (K-45765X-NA) is not 
included. 

Install the bathroom support legs as illustrated.
(The bathroom furniture is for reference only).

ข. ติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์
กำรตดิตัง้ขำตัง้ต้เูฟอร์นิเจอร์

ข้อสังเกต: ผลติภณัฑ์ไมร่วมขำตัง้ตู้ เฟอร์นิเจอร์ (K-45765X-NA) 

ประกอบขำตัง้ตู้ฟอร์นิเจอร์ตำมภำพแสดง
(ภำพตู้ เฟอร์นิเจอร์ใช้ส�ำหรับอ้ำงอิงขัน้ตอนกำรตดิตัง้เทำ่นัน้)
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1. Mark the position of bracket according to dimensions as 
 illustrated.

  CAUTION: Avoid the cables and pipes inner set  
  when drilling in the wall.

NOTE: Different types of bolts are required for different  
decoration boards. Please apply suitable bolts and plugs.

1. เลอืกต�ำแหนง่ท่ีจะตดิตัง้ขอแขวน โดยอ้ำงอิงจำกระยะกำรตดิตัง้  
 ดงัภำพแสดง

  ข้อควรระวัง: เม่ือเจำะรูบนผนงั ระมดัระวงัอยำ่ให้โดนสำยไฟ 
  หรือทอ่น�ำ้ประปำ

ข้อสังเกต: เลือกใช้โบลท์และพกุให้เหมำะสมกบักำรติดตัง้

Finished Floor/พื �น

Bracket
ขอแขวน

Level
ระดบันํ �า

25
25

1-1/2" OD
G1/2"
Hot/นํ �าร้อน

G1/2"
Cold/นํ �าเยน็

892

575

102 102

497 500

Do not remove the pieces of wood 
from the back of cabinet.
หามถอนแผนไมบริเวณหลังตูเฟอรนิเจอรออก

2.	Drill	hole	for	fixing	the	bracket.	Using	a	level,	ensure	that	 
 the hanged bracket is level.

3.	Use	suitable	plugs	and	bolts,	and	fix	the	hanged	bracket	 
 on the wall.

4. Hang the cabinet on the wall and position the suspension  
 on the hanged bracket.

NOTICE: Do not remove the pieces of wood from the 
back of cabinet.

2. เจำะรูบนผนงัส�ำหรับตดิตัง้ขอแขวน จำกนัน้ยดึขอแขวนเข้ำกบัผนงั 
 ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ ขอแขวนได้ระดบัเทำ่กนั
3. ยดึขอแขวนไว้กบัผนงัโดยใช้โบลท์และพกุขนำดท่ีเหมำะสม

4. แขวนตู้เฟอร์นิเจอร์เข้ำกบัผนงัและจดัต�ำแหนง่ของรองกนัสะเทือน

ข้อสังเกต: ห้ำมถอนแผน่ไม้บริเวณหลงัตู้ เฟอร์นิเจอร์ออก
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  ข้อควรระวัง: เม่ือเจำะรูบนผนงั ระมดัระวงัอยำ่ให้โดนสำยไฟ  
  หรือทอ่น�ำ้ประปำ

 7. สวมพกุเข้ำกบัผนงั

 8. ประกอบตู้ เฟอร์นิเจอร์เข้ำกบัแผงยดึบนผนงั ต้องให้แนใ่จวำ่
  ตู้ เฟอร์นิเจอร์ได้ระดบัเทำ่กนัทกุด้ำน และแผงด้ำนหลงัของ
  ตู้ เฟอร์นิเจอร์ชิดกบัผนงั

 9. ขนัสกรูให้แนน่ ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ตดิตัง้ตู้ เฟอร์นิเจอร์แนน่หนำ

32

1

Gap
ชอ่งวา่ง

Finished Wall
ผนงั

5. Mark the wall through two holes at the corresponding 
 positions.

6. Dismount the washbasin cabinet and put aside. Drill holes at  
 the marked position.

  CAUTION: Avoid the cables and pipes inner set when  
  drilling in the wall.

 7. Insert the plug into the wall.

 8. Set the washbasin cabinet onto the brackets. Besure 
  the cabinet adjusted level and the back board of cabinet
  appressed to the wall. 

 9. Tighten the screw, make sure the washbasin cabinet has 
	 	been	fixed	firmly	on	the	wall.

6. ถอดตู้ เฟอร์นิเจอร์และวำงไว้ข้ำงๆ จำกนัน้เจำะรูตำมต�ำแหน่งท่ี 
 ท�ำเคร่ืองหมำยก�ำกบัไว้

5. ท�ำเคร่ืองหมำยแสดงต�ำแหนง่รู 2 รูบนผนงัโดยอ้ำงอิงต�ำแหนง่

Drill Hole Ø8 mm/ขนาดรูเจาะ Ø8 มม.

  4.1 Loosen the suspension of washbasin cabinet (1).

 4.2 Adjust the suspension on the hanged bracket (2),
  be sure the cabinet adjusted level.

	 4.3	Tighten	the	screw	to	fix	the	back	board	of	cabinet
  appressed to the wall (3).

NOTE: There	is	gap	between	cabinet	and	finished	wall 
after hanged the cabinet on to the wall.

 4.1 คลำยรองกนัสะเทือนท่ีตู้ เฟอร์นิเจอร์ (1)

 4.2 ปรับรองกนัสะเทือนให้ตรงกบัแผงยดึ (2) ให้แนใ่จวำ่ตู้เฟอร์นิเจอร์
  ได้ระดบัเทำ่กนัทกุด้ำน

 4.3 ขนัสกรูเพ่ือยดึตู้ เฟอร์นิเจอร์ให้ชิดกบัผนงั (3)

ข้อสังเกต: มีชอ่งวำ่งระหวำ่งตู้ เฟอร์นิเจอร์และผนงัเม่ือท�ำกำร
แขวนตู้ เฟอร์นิเจอร์เข้ำกบัผนงั
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D. Install the Faucet and Drain
NOTE: Please set the water supply and drainage position
according to the suppliers instructions.

1. Install the faucet in accordance with the manufacture’s
 instructions.
2. Connect the hot and cold water supplies.

NOTE: Minimum length of supply hose is 500 mm (20 inchs).

3. Install the waste pipe to the washbasin drain.

ง. ติดตั้งก๊อกนำ้าและท่อนำ้าทิ้ง
ข้อสังเกต: โปรดติดตัง้ทำงน�ำ้เข้ำและจดัต�ำแหนง่ของทอ่น�ำ้ทิง้ตำม
คูมื่อแนะน�ำกำรตดิตัง้ของผู้ผลติ

1. ตดิตัง้ก๊อกน�ำ้ตำมคูมื่อแนะน�ำกำรตดิตัง้ของผู้ผลติ

2. ตอ่ทอ่น�ำ้ร้อนและทอ่น�ำ้เยน็

ข้อสังเกต: สำยน�ำ้ดีต้องมีควำมยำวไมต่�่ำกวำ่ 500 มม. (20 นิว้)

3. ตดิตัง้ทอ่น�ำ้ทิง้เข้ำกบัทอ่สะดืออำ่งล้ำงหน้ำ

Faucet
ก๊อกนํ �า
Supply Lines
ทอ่นํ �าดี

Drain Assembly
ชดุทอ่นํ �าทิ �ง

Finished Floor/พื �น

Finished Wall/ผนงั

Shut-off Valve
วาล์วเปิด-ปิดนํ �า

C. Install Vanity Lavatory
NOTE: Please refer to the installation instructions of lavatory 
for its installation. To protect the cabinet from dampness, 
please apply silicone sealant where the synthetic top and the 
cabinet connect.

ค. ติดตั้งอ่างล้างหน้า

ข้อสังเกต: โปรดตดิตัง้อำ่งล้ำงหน้ำตำมคูมื่อแนะน�ำกำรตดิตัง้ของผลติภณัฑ์  
เพ่ือปกป้องตู้ เฟอร์นิเจอร์จำกควำมเสียหำย โปรดทำซิลิโคนบริเวณจุด
เช่ือมตอ่ระหวำ่งอำ่งล้ำงหน้ำและตู้ เฟอร์นิเจอร์

Adjust the Door

Refer to the illustration and note the screwdriver location 
for the desired adjustment.

ปรับระดับบานประตู

อ้ำงอิงต�ำแหนง่กำรกำรขนัสกรูตำมภำพประกอบ เพ่ือปรับระดบับำน
ประตตูำมต้องกำร



Kohler Co. 7 1204965-X2-A

CARE AND CLEANING การดูแลรักษาและการทำาความสะอาด

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. 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. Clean and wipe cabinet regularly, and wipe the condensation  
 vapor with dry and soft cloth.

5. Ensure that electrical connections for appliances such as  
 head lamp is insulated wipe mirror surface with chamois  
	 regularly	to	guarantee	the	persistent	excellent	performance.

6. Please do not sit, lean or step on the basin cabinet.

1. ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดบำงประเภทอำจมีสว่นผสมของสำรเคมี 
 และสำรท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน ซึง่ไมเ่หมำะส�ำหรับกำรท�ำควำมสะอำด 
 ผลติภณัฑ์สแตนเลส อีนำเมล โลหะ หรือพลำสตกิ ขอแนะน�ำให้ใช้ 
 ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดหรือสบูท่ี่มีฤทธ์ิออ่น ท�ำควำมสะอำดพืน้ผิว 
 ผลติภณัฑ์ เช็ดครำบผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดท่ีตกค้ำงบนพืน้ผิว 
 ผลติภณัฑ์ด้วยผ้ำนุม่

2. ห้องน�ำ้จะต้องมีอำกำศถ่ำยเทเพียงพอ แยกสว่นแห้งและสว่นเปียก 
 ออกจำกกนั พยำยำมเปิดประตแูละหน้ำตำ่งห้องน�ำ้เพ่ือระบำยอำกำศ

3. ตู้ เฟอร์นิเจอร์ของโคห์เลอร์มีคณุสมบตัป้ิองกนัควำมชืน้ ท�ำให้ทำ่น 
 มัน่ใจได้ถงึประสทิธิภำพกำรท�ำงำนท่ียอดเย่ียม แม้ใช้งำนในห้องน�ำ้ 
 ท่ีมีควำมชืน้สงู อยำ่งไรก็ตำม อยำ่สำดหรือเทน�ำ้ลงบนตู้เฟอร์นิเจอร์ 
 โดยตรง ให้แนใ่จวำ่ห้องน�ำ้ไมชื่น้จนเกินไป และเช็ดผลติภณัฑ์ท�ำควำม 
 สะอำดหรือครำบน�ำ้ออกจำกพืน้ผิวผลติภณัฑ์ทนัที

4. เช็ดท�ำควำมสะอำดตู้ เฟอร์นิเจอร์เป็นประจ�ำและเช็ดให้แห้งด้วย 
 ผ้ำนุม่ทกุครัง้หลงัใช้งำน

5. ให้แนใ่จวำ่ หุ้มฉนวนสำยไฟของอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เชน่ โคมไฟ ฯลฯ
 เช็ดท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวท่ีเป็นกระจกด้วยผ้ำชำมวัร์

6. อยำ่นัง่ พิง หรือเหยียบบนตู้ เฟอร์นิเจอร์



บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ชั้น 16 อ�ค�รจัสมิน ซิตี้,  2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้�สัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรส�ร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com
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