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BEFORE YOU BEGIN ก่อนเริ่มการติดตั้ง

PARTS IDENTIFICATION ภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบ

• 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 warranty 
 information - please leave instructions for the consumer.

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

Parts supplied with your cabinet. (For cabinet body and door 
replacement, call customer service with model number.) 
Be sure to check the cardboard supports in the carton, glass 
parts are packed in them.

• 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 โปรดมอบคู่มือนี้ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์

•� ตรวจสอบความเสียหายของผลติภณัฑ์ก่อนเร่ิมการตดิตัง้

ชิน้ส่วนมาพร้อมกบัตู้กระจกของท่าน�(หากต้องการเปลี่ยนตู้กระจกหรือ 
บานประต�ูให้ตดิตอ่ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์พร้อมรหสัสนิค้า)�
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่แผน่ไม้ข้างในลงัรองรับน�า้หนกัตู้กระจกและมีชิน้สว่น
กระจกประกอบอยูข้่างใน

Wall Anchors
พกุ

#8 x 1-1/2" Philips Head 
Screws
สกรู

Top Clips
คลปิด้านบน

Hole Plugs W
ปลั�กปิดรู

280 mm Mounting Bar
ฐานยดึกระจก 280 มม.

2 Glass Shelves
ชั �นรองกระจก 2 บาน

Snap-in Pins
ตวัลอ็คชั �นวาง

#8 x 2" Hex Head Slotted 
Screws
ชดุสกรูหวัหกเหลี�ยม

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

SEQUOIA MIRRORED CABINET
ตู้กระจก รุ่นเซควาญา

K-12098X
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INSTALLATION ข้อแนะนำาการติดตั้ง

Fig.1/ รูปท่ี�1

Install Mirror Cabinet

Remove the grey decorative lid on top of the mirrored cabinet  
and	the	black	junction	box	inside.

NOTE: Installing the cabinet on a wall without the door attached 
can make installing easier for one person. Do not mount the doors 
until	the	boxes	is	in	or	on	the	wall.

ตดิตัง้ตูก้ระจก
ถอดฝาครอบสเีทาด้านบนของตู้กระจกและกลอ่งแผงวงจรสดี�าด้านใน

ข้อสังเกต:�ตดิตัง้ตู้กระจกบนผนงัโดยยงัไมป่ระกอบประตจูะท�าให้งา่ยตอ่ 
การตดิตัง้คนเดียว�ไมค่วรประกอบบานประตจูนกวา่ตู้กระจกจะแขวนบน
ผนงัเรียบร้อยแล้ว

ROUGHING-IN ระยะติดตั้ง

UNIT:mm
หนว่ย:�มม. Finished Wall/ผนงั

800

700

125
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A. Install Mounting Bar

 1. Drill two 5 mm holes in bottom mounting bar at 
  indent location.

 2. Drill 6 mm hole in wall for mounting bar anchors at
  locations shown in Fig.2. (If you do not use the anchor,
  drill a 2 mm pilot hole.) After the holes are drilled,
	 	 fit	the	mounting	bar	onto	the	wall,	refer	to	Fig.2	for
  measurements, and Fig.5 for information on anchor
  cinching.

ก. การประกอบฐานยึดกระจก

 1. เจาะรูขนาด�5�มม.�ผา่นรูบนฐานยดึกระจกตามต�าแหนง่ท่ีก�าหนดไว้

2. เจาะรูยดึขนาด�6�มม.�บนผนงัส�าหรับพกุฐานยดึกระจกดงัรูปท่ี�2
� (ถ้าหากไมส่วมพกุ,�เจาะรูขนาด�2�มม.)�หลงัจากเจาะรูเรียบร้อยแล้ว
� ประกอบฐานยดึกระจกบนผนงั�ให้อ้างอิงระยะดงัรูปท่ี�2�และการสวมพกุ 
� ให้อ้างอิงดงัรูปท่ี�5

Fig.2/ รูปท่ี�2

260 mm From Edge Side of Cabinet
จากด้านข้างของตู้กระจก 260 มม.

20 mm Bottom of Cabinet
จากขอบด้านลา่งของตู้กระจก 20 มม. 

Position and drill two holes 
in mounting bar.
จัดตําแหนงและเจาะรูผานรูบนฐานยึดกระจก 
ตามตําแหนงที่กําหนดไว

B. Install Top Clips

	 Take	out	the	top	mount	clip,	wall	anchor	and	hex	head
 screw ready for installation See Fig.3. 

ข. การประกอบคลิปด้านบน

แยกคลปิด้านบน,�พกุ�และสกรูออกจากกนัเพ่ือเตรียมการตดิตัง้ดงัรูปท่ี�3

Wall Anchor (If Required)
พกุ (ในกรณีที�จําเป็น)

Top Mount Clip
คลปิด้านบน

8 x 2" Hex Head Screw (Use 6 mm Driver)
สกรู 8 x 2 นิ �ว (ใช้ดอกสวา่น 6 มม.)

Fig.3/ รูปท่ี�3
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 1. Fit cabinet into position on mounting bar (Fig.4.1)

 2. Place clip in position as shown in Fig.4.2 and mark with 
  a pencil. Remove clip and cabinet and drill the pilot or  
  anchor holes where marked.

1.�ประกอบตู้กระจกเข้ากบัต�าแหนง่ฐานยดึกระจก�(ดงัรูปท่ี�4.1)

2.�วางคลิปเข้ากับต�าแหน่งดังรูปท่ี�4.2�และท�าเคร่ืองหมายก�ากับด้วย 
� ดินสอ�ถอดคลิปและตู้กระจกออกและเจาะรูยึดหรือรูส�าหรับสวมพุก 
� ตามต�าแหนง่ท่ีก�ากบัไว้

#8 x 2" Hex Head Screw & Wall Anchor 
(Use x 6 mm Driver)
สกรู #8 x 2" และพกุ (ใช้ดอกสวา่น 6 มม.)

4.3

4.4

Once Screw is bottomed out on
mount clip, turn screw and additional
5 to 7 turns to fully expand the anchor.

เมื่อขันสกรูเขากับคลิปดานบน
ใหขันสกรู 5 ถึง 7 รอบเพื่อขยายพุก

Side view at top of cabinet.
มมุด้านข้างของตู้กระจก

Cabinet bottom sits in lip 
on bottom mounting bar.
ตูกระจกดานลางจะชิดกับดานลาง
ของฐานรองขอแขวน

4.2

4.1

	 3.	Fix	both	the	clips	into	position	with	a	screw,	and	slide	the	clip	 
  into the up position. Sit the cabinet on the mountingbar,  
  then lower and tighten the screws into place, as shown in  
  Fig.4.3

 4. See Fig.4.4 for anchor cinching.

3.�ยึดคลิปทัง้สองฝ่ังด้วยสกรูและเลื่อนให้อยู่ในแนวตัง้�วางตู้กระจกลง 
� บนฐานยดึกระจก�จากนัน้เลื่อนสกรูลงและยดึเข้ากบัต�าแหนง่
� ดงัรูปท่ี�4.3

4.�ให้ดดูงัรูปท่ี�4.4�ส�าหรับการตดิตัง้ท่ีต้องใช้พกุ
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C. Door Adjustments

Adjust the hinge of door in 3 directions to make sure the
door 6 level as shown in Fig.5.

D. Connect The Power Wire

 1. Connect the power wire according to the marks on 
	 	 the	junction	box,	see	Fig.6.

	 2.	Cap	the	junction	box,	arrange	the	wire	and	then	cap	
  the grey decorative lid, see Fig.7.

ค. การปรบับานประตู

ปรับบานพบัของทัง้�3�ต�าแหนง่�เพ่ือให้แนใ่จวา่ได้ระดบัทัง้�6�จดุ�ดงัรูปท่ี�5

ง. เชือ่มต่อสายไฟฟ้า

� 1.�เช่ือมตอ่สายไฟฟ้าตามเคร่ืองหมายก�ากบับนกลอ่งแผงวงจรดงัรูปท่ี�6

� 2.�ปิดฝากลอ่งแผงวงจรและจดัสายไฟฟ้า�จากนัน้ปิดฝาปิดสเีทาดงัรูปท่ี�7

Assemble
การประกอบ

Removal
การถอด

Height Adjustment
การปรับความสงู

Side Adjustment
การปรับด้านข้าง

Depth Adjustment
การปรับความลกึ

Fig.5/ รูปท่ี�5

Fig.7/ รูปท่ี�7Fig.6/ รูปท่ี�6
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E. Install The Shelves

 1. Push/twist the pins into place, see Fig.8.

  1.1 Push one side of the shelf into the left or ritht clips.

  1.2 Snap the shelf down into the opposite side. If the shelf 
    is too tight, repeat the process from the other side.

 2. Fill the remaining holes with the plugs, see 2 in Fig.9.

F. Replace The Tube

NOTE: Please ask professionals to replace the tube.

The tube for replacement can be purchased from the customer 
service	department	 (see	Service	Parts	Page	 for	 specific	part	
number). You can also choose to purchase the T5 tube with the 
diameter of 16 mm and length of 563 mm from the market for 
replacement.

	 1.	Remove	the	screws	from	the	lid	of	the	light	box.

 2. Unscrew the tube from the socket (it is done when a click  
	 	 sound	is	heard).	It	is	the	same	when	the	new	tube	is	fixed.

	 3.	 Fix	the	lid	of	the	light	box.

จ. ตดิตัง้ชัน้วางของ

� 1.� กดหรือหมนุหมดุเข้ากบัต�าแหนง่�ดงัรูปท่ี�8

� � 1.1� กดชัน้วางของอีกข้างเข้ากบัคลปิด้านซ้ายหรือขวา

� � 1.2� ตดิชัน้วางของลงบนคลปิฝ่ังตรงข้าม�ถ้าหากชัน้วางของ
� � � แนน่เกินไป�ให้ท�าตามขัน้ตอนนีอี้กครัง้จากอีกฝ่ัง

� 2.� ปิดรูท่ีเหลอืด้วยปลัก๊�ดขูัน้ตอนท่ี�2�ดงัรูปท่ี�9

ฉ. วธิเีปลีย่นหลอดไฟ

ข้อสงัเกต: แนะน�าให้ตดิตอ่ผู้ เช่ียวชาญในการตดิตัง้

สามารถสัง่ซือ้หลอดไฟได้จากฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์�(ให้ดหูน้าอปุกรณ์และ
อะไหลเ่พ่ือตรวจดรูหสัชิน้สว่น)�ทา่นสามารถซือ้หลอดไฟ�T5�ท่ีมี
เส้นผา่ศนูย์กลาง�16�มม.�และมีความยาว�563�มม.�จากตวัแทนจ�าหนา่ย
เพ่ือใช้ในการเปลีย่น

� 1.�ถอดสกรูออกจากฝาปิดกลอ่งหลอดไฟ

� 2.�ถอดหลอดไฟออกจากชอ่งเสยีบหลอดไฟ�(เม่ือได้ยินเสยีง�“คลิก๊”�ถือวา่ 
� � เสร็จเรียบร้อยแล้ว)�เม่ือเปลีย่นหลอดไฟใหมจ่ะได้ยินเสยีงเดียวกนั

� 3.�สวมฝาปิดและยดึฝาปิดกลอ่งหลอดไฟ

Fig.10/ รูปท่ี�10

Fig.8/ รูปท่ี�8 Fig.9/ รูปท่ี�9

1.1

1.2

2

1

1

2
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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 mirror 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 mirror 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.

 7. The white frame should be cleaned with a damp cloth only.

1.� ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดบางประเภทอาจมีสว่นผสมของสารเคมีและ 
� สารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนซึง่ไมเ่หมาะส�าหรับท�าความสะอาด� ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ 
� สแตนเลส�อีนาเมล�โลหะ�หรือพลาสติก�ขอแนะน�าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
� ท�าความสะอาดหรือสบูท่ี่มีฤทธ์ิออ่นๆ�ท�าความสะอาดพืน้ผิวผลติภณัฑ์� 
� เช็ดคราบผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีตกค้างบนพืน้ผิวด้วยผ้านุม่

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

3.� เฟอร์นิเจอร์ห้องน�า้ของโคห์เลอร์ได้มีการทดสอบวา่สามารถกนัความชืน้ 
� การใช้งานจะลดประสทิธิภาพลงหากห้องน�า้มีความชืน้สงูจนเกินไป�
� ไม่ควรราดน�า้ลงบนผลิตภณัฑ์โดยตรงควรใช้ผ้าเช็ดท�าความสะอาด 
� ทนัที�ท่ีมีรอยเปือ้นหรือรอยน�า้�เพ่ือมิให้ผลติภณัฑ์เกิดความเสยีหาย

4.� วิธีบ�ารุงบานประต�ูท�าความสะอาดและเช็ดบานประตอูยา่งสม�า่เสมอ� 
� และเช็ดไอน�า้ท่ีเกาะตวัด้วยผ้าแห้ง

5.� บานประตขูองตู้กระจกและวสัดภุายในผลติจากกระจกและอลมิูเนียม� 
� ให้ใช้ผ้าชปุน�า้ในการท�าความสะอาด� ให้ฉีดน�า้ยาเช็ดกระจกใสผ้่าไมใ่ช ่
� กระจกในขณะท�าความสะอาด�กระจกอาจเสยีหายได้จากการใช้น�า้ยา 
� ท�าความสะอาดท่ีผสมแอมโมเนียหรือน�า้ส้มสายช�ูให้ใช้แอลกอฮอล์ 
� ถคูราบสกปรกออก

6.� ไมค่วรใช้แปรงขดัท�าความสะอาดชิน้สว่นของตู้กระจก

7.� ให้ใช้ผ้าเปียกท�าความสะอาดเฟรมสขีาวเทา่นัน้
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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
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