TOOBI WASHBASIN CABINET

INSTALLATION AND CARE GUIDE

ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา
BEFORE YOU BEGIN

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับอ่างล้างหน้า รุ่นทูบี
K-45470X/K-45472X/K-25265X-YY
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.

โปรดอ่านข้ อแนะน�ำในคูม่ ือเล่มนี ้ให้ ละเอียดครบถ้ วนเพื่อท�ำความค้ นุ เคย
กับเครื่ องมือและวัสดุอปุ กรณ์ ที่จ�ำเป็ นรวมถึงขันตอนการติ
้
ดตังต่
้ างๆ
ปฏิบตั ติ ามข้ อแนะน�ำการติดตังอย่
้ างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลีย่ งความเสียหาย
นอกจากข้ อแนะน�ำการติดตัง้ โปรดอ่านข้ อแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้ งาน
และข้ อแนะน�ำความปลอดภัยให้ ละเอียดครบถ้ วน

ข้ อมูลในคูม่ อื นี ้มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์
 	 บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ี
โดยที่มิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
•

• These instructions contain important care, cleaning and warranty
information - please leave instructions for the consumer.

คูม่ ือเล่มนี ้มีข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษา, การท�ำความสะอาด 
และการรับประกัน โปรดมอบคูม่ ือนี ้ให้ แก่ลกู ค้ า
• ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ส�ำหรับอ่างล้ างหน้ า รุ่ นทูบี ผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน E1 และมี อัตราการปล่อยก๊ าซฟอร์ มาลดีไฮด์ อยู่ที่ไม่เกิ น
 	 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
•

• TOOBI washbasin cabinet adopts E1 grade wood-based panel
of high quality, and with further processing, its harmful
emissions will be less than 1.5 mg/L.
• Turn off the water supply.

•

ปิ ดวาล์วน� ้ำก่อนเริ่ มการติดตัง้

•

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

เมือ่ ต่อท่อประปาต้ องยึดถือปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดระบบประปาข้ อก�ำหนด
อาคารหรื อข้ อก�ำหนดและกฏระเบียบอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด
การติดตังท่
้ อประปาต้ องด�ำเนินการโดยช่างผู้ช�ำนาญการเท่านัน้

•

ตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่ มการติดตัง้

ORDERING INFORMATION

ข้อมูลการสั่งซื้อ

• 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.

ข้ อแนะน� ำการติดตัง้ ที่จะอธิ บายต่อไปนี ค้ รอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ ทูบี
ดังต่อไปนี ้:
ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ส�ำหรับอ่างล้ างหน้ า รุ่นทูบี ขนาด 890 มม. .........K-45470X
ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ส�ำหรับอ่างล้ างหน้ า รุ่นทูบี ขนาด 590 มม. .........K-45472X
ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ส�ำหรับอ่างล้ างหน้ า รุ่นทูบี ขนาด790 มม. ...K-25265X-YY

This installation covers the following products in the TOOBI
range:
TOOBI 890 mm Washbasin Cabinet......................... K-45470X
TOOBI 590 mm Washbasin Cabinet......................... K-45472X
TOOBI 790 mm Washbasin Cabinet....................K-25265X-YY
NOTE: The bathroom furniture feet (K-45405X-NA) is not
included.

ข้ อสังเกต: ผลิตภัณฑ์ไม่รวมขารองตู้เฟอร์ นิเจอร์ (K-45405X-NA)

SAFETY: WARNINGS

คำ�เตือน

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

ผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ ผลิตด้ วยเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งที่ล� ้ำสมัยท่านจะสามารถ
ใช้ งานผลิตภัณฑ์ได้ อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพเมื่อ:
1. ติดตั ้ง ใช้ งาน และดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามข้ อแนะน�ำที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
เล่มนี ้
2. ดูแ ลรั ก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ ยู่ใ นสภาพพร้ อม
ใช้ งาน ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษา โปรดดูหวั ข้ อ
“การบ�ำรุงรักษา”
โปรดตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่ มการติดตั ้ง
เมื่อติดตั ้งผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อแนะน�ำการใช้ งาน
จากผู้ผลิตทุกครัง้ ที่ใช้ งานเครื่ องมือไฟฟ้า

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 MAINTAINANCE section.
Carefully inspect the new fixture for any signs of damage.
When installing Kohler Products, manufacturers guidelines for
power tool safety should be followed.
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ภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบ

PART IDENTIFICATION
1078289
Cap for Cam
1169268
Expanding Dowel

ปดิรู

1169312
Screw M6*70

1354869
HingeMountingPlate

สกรู

พกุ

ชดุประกอบบานพบั

1081549
Suspension Patch

แผน่กนักระแทก

1186615
Hinge Cup

บานพบั

1169269
Screw M5*60

สกรู

1181128
Handle

มอืจบั 110 มม.

1081552
Circinal Cushion

แผน่กลมกนักระแทก

1181228
Small PVC Basket

1081545
Screw M4*30

ตระกรา้ PVC เลก็

สกรู

1181130
Shelf Support

รองรบัช้ันวางของ

1180752

Big PVC Basket

1081544
Suspension
Bracket R/L

ตะกรา้ PVC ใหญ่
1355205
Right Shelf

รองกนัสะเทอืน

ชัน้ วางของดา้นขวา

1378727
Left Door
1355206
L Shape Metal Support

1355204
Left Shelf

บานประตู

1078299
Hole Plug

1181129
Handle

1213306
Roller Latch,
C882W,White

ลกูกล้นิ กนักระแทก

1266703
Hinge Kohler Cover(L R)

แผน่โลโก้

1354869
Hinge Mounting Plate

1169312
Screw M6*70

1078289
Cap for Cam

ชดุประกอบบาน

สกรู

ปดิรู

พกุ

1186615
Hinge Cup

1081549
Suspension Patch

บานพบั

แผน่กนักระแทรก

1169269
Screw M5*60

1181128
Handle

สกรู

มอืจบั 110 มม.

1081552
Circinal Cushion

แผน่กลมกนักระแทก

1181228
Small PVC Basket

ตระกรา้ PVC เลก็

1081545
Screw M4*30

1181130
Shelf Support

สกรู

รองรบัช้นั วางของ

1180752

Big PVC Basket

1081544
Suspension
Bracket

รองกนัสะเทอืน

ประตขูวา

ปดิรสูกรู

ชั้

K-45470X

1169268
Expanding Dowl

1378728
Right Door

ตะกรา้ PVC ใหญ่
1176058
Fixed Door

บานประตู

1378726
Right Door

ประตขูวา

1176055
Adjustable Shelf

ตวัปรบัช้นั วางของ

1266703
Hinge Kohler Cover(L R)

แผน่โลโก้

1078299
Hole Plug

ปดิรสูกรู
1213306
Roller Latch,
C882W, White

ลกูกล้งิ กนักระแทก

K-45472X
1180798-X2-D
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1414272
Right Door

ประตูขวา

1414271
1414270

K-25265X-YY

ระยะติดตั้ง

ROUGHING-IN
UNIT:mm

หน่วย: มม.

450

450

490

890

490

K-45470X
890 mm Washbasin Cabinet

590

K-45472X
590 mm Washbasin Cabinet

ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ส�ำหรับอ่างล้ างหน้ าขนาด 890 มม.

ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ส�ำหรับอ่างล้ างหน้ าขนาด 590 มม.

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

*โคห์เลอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะการติดตังโดยไม่
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
Kohler Co.
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UNIT:mm

หน่วย: มม.

450

790

490

K-25265X-YY
790 mm Washbasin Cabinet

ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ส�ำหรับอ่างล้ างหน้ าขนาด 790 มม.
*Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

*โคห์เลอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะการติดตังโดยไม่
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
INSTALLATION

ข้อแนะนำ�การติดตั้ง

A. Install Washbasin Cabinet

ก. ติดตังตู
้ ้ เฟอร์ นเิ จอร์ สำ� หรับอ่างล้ างหน้ า

การติดตังอุ
้ ปกรณ์
• ต่อท่อน� ้ำร้ อนและท่อน� ้ำเย็นให้ ถก
ู ต้ อง
• ต่อท่อน� ้ำทิ ้งโดยปฏิบต
ั ติ ามข้ อแนะน�ำการติดตังของผู
้
้ ผลิต

Install the services.
• Connect hot and cold inlets to the inlet pipes correctly.
• Install the drain in accordance with the menufacturer’s
instructions.

แนะน�ำให้ ใช้ ทอ่ แบบออกผนัง ต่อเข้ ากับท่อสะดืออ่างล้ างหน้ า

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

CAUTION: Make sure a watertight seal exisits on all
washbasin.

		 ข้ อควรระวัง: ต้ องให้ แน่ใจว่า ทาซิลโิ คนตามข้ อต่อท่อน� ้ำทิ ้ง
		 ของอ่างล้ างหน้ า

		
		

CAUTION: Provide access to the plumbling connections
for future plumbling maintenance.

		
		

ข้ อควรระวัง: ติดตังช่
้ องซ่อมบ�ำรุงเพือ่ ความสะดวกในการซ่อม
บ�ำรุงระบบประปา

ติดตังท่
้ อน� ้ำโดยแยกวาล์วน� ้ำร้ อนและวาล์วน� ้ำเย็นออกจากกัน

Install the hot and cold water supplies with isolating valves.

Connect P-trap pipe with washbasin drain.

ต่อท่อแบบออกผนัง เข้ ากับท่อสะดืออ่างล้ างหน้ า

1180798-X2-D
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Install The bathroom furniture feet.

การติดตังขารองต้
้
เู ฟอร์นเิ จอร์

NOTE: The bathroom furniture feet (K-45405X-NA) is not
included.

ข้ อสังเกต: ผลิตภัณฑ์ไม่รวมขารองตู้เฟอร์ นิเจอร์ (K-45405X-NA)

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

ประกอบขารองตู้ฟอร์ นิเจอร์ ตามภาพแสดง
(ภาพใช้ อ้างอิงขันตอนการติ
้
ดตังเท่
้ านัน)
้

การติดตังตู
้ ้ เฟอร์นเิ จอร์
1. เลือกต�ำแหน่งที่จะติดตังแผงยึ
้
ดโดยอ้ างอิงจากระยะการติดตัง้
ดังภาพแสดง
ข้ อสังเกต: ติดตังแผงยึ
้
ดโดยอ้ างอิงหัวข้ อ “ระยะการติดตัง”้

Install the washbasin cabinet.
1.Mark the position of hanging bracket according to dimensions
as illustrated.

NOTE: Refer to “Roughing-In” for the wall bracket installation.
		
		

		
		

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.

ข้ อควรระวัง: เมื่อเจาะรูบนผนัง ระมัดระวังอย่าให้ โดนสายไฟ		
หรื อท่อน� ้ำประปา

ข้ อสังเกต: เลือกใช้ โบลท์และพุกให้ เหมาะสมกับการติดตัง้

K-45470X

K-45472X
590

890

Wall Bracket

Wall Bracket

ขอแขวนผนัง

450

20

20

20

450

Levels

20

ขอแขวนผนัง

Levels

ระดับนํ �า

ระดับนํ �า

597

597
320

320
Finished Floor/พื �น

K-25265X-YY
790

Wall Bracket

20

20

450

ขอแขวนผนัง

Levels

ระดับนํ �า
597
320
Finished Floor/พื �น

Kohler Co.
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2. เจาะรูบนผนังส�ำหรับติดตังแผงยึ
้
ด จากนันประกอบแผงยึ
้
ดเข้ ากับผนัง
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า แผงยึดได้ ระดับเท่ากัน

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.

3. ยึดแผงยึดไว้ กบั ผนังโดยใช้ โบลท์และพุกขนาดเหมาะสม
4. ถอดบานประตูออกอย่างระมัดระวัง

4. Remove the washbasin cabinet carefully and put it aside.

Release the lever under the hinge arm to remove.

ปลดสลักด้ านหลังบานพับเพื่อถอดบานประตู

5. แขวนตู้เฟอร์ นิเจอร์ กบั ผนังและจัดต�ำแหน่งของรองกันสะเทือน

5. Hang the washbasin cabinet on the wall and position
the suspension on the hanged bracke.

5.1 คลายรองกันสะเทือนที่ต้ เู ฟอร์ นิเจอร์ (1)

5.1 Loosen the suspension of washbasin cabinet (1).

5.2 ปรับรองกันสะเทือนให้ ตรงกับแผงยึด (2) ให้ แน่ใจว่าตู้เฟอร์ นิเจอร์
		 ได้ ระดับเท่ากันทุกด้ าน

5.2 Adjust the suspension on the hanged bracket (2),
		
be sure the cabinet adjusted level.
5.3 Tighten the screw to fix the back board of cabinet
		
appressed to the wall (3).

5.3 ขันสกรูเพื่อยึดตู้เฟอร์ นิเจอร์ ให้ ชิดกับผนัง (3)

2

3

1
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6. ท�ำเครื่ องหมายแสดงต�ำแหน่งรู 2 รูบนผนังโดยอ้ างอิงต�ำแหน่ง

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

Drill Hole Ø8 mm/ขนาดรู เจาะ Ø8 มม.

7. ถอดตู้เฟอร์ นิเจอร์ และวางไว้ ข้างๆ จากนัน้ เจาะรู ตามต�ำแหน่งที่

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

ท�ำเครื่ องหมายก�ำกับไว้

		
		

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

ข้ อควรระวัง: เมื่อเจาะรูบนผนัง ระมัดระวังอย่าให้ โดนสายไฟ		
หรื อท่อน� ้ำประปา

8. สวมพุกเข้ ากับผนัง
9. ประกอบตู้เฟอร์ นิเจอร์ เข้ ากับแผงยึดบนผนัง ต้ องให้ แน่ใจว่า
		ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ได้ ระดับเท่ากันทุกด้ าน และแผงด้ านหลังของ
		ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ชิดกับผนัง
10. ขันสกรูให้ แน่น ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าติดตังตู
้ ้ เฟอร์ นิเจอร์ แน่นหนา

8. Insert the plug into the wall.
9. Set the washbasin cabinet onto the brackets. Besure
		the cabinet adjusted level and the back board of cabinet
		appressed to the wall.
10. Tighten the screw, make sure the washbasin cabinet has
been fixed firmly on the wall.

11. น�ำเหล็กรูปตัว L ติดตังตามค�
้
ำแนะน�ำคูม่ ือการติดตัง้

11.Take out the L shape metal from the package and install it
according to its installation instruction.

ข. ต่อท่อน� ้ำทิ ้ง

B. Connect Drainage

โปรดติดตังชุ
้ ดท่อน� ้ำทิ ้งและก๊ อกน� ้ำดังภาพแสดง
ติดตังทางน�
้
้ำเข้ าและจัดต�ำแหน่งของท่อน� ้ำทิ ้งตามคูม่ ือแนะน�ำ
การติดตังของผู
้
้ ผลิต

Please install the drain assembly and faucet as shown.
Please set the water supply and drainage position
according to the suppliers instructions.

Install S-Trap

Install P-Trap

ติดตั้งทอนํ้าทิ้งแบบลงพื้น

ติดตั้งทอนํ้าทิ้งแบบออกผนัง

Finished Wall/ผนัง

Finished Wall/ผนัง

Faucet

Faucet

ก๊ อกนํ �า

ก๊ อกนํ �า
U Notch

ข้ อต่อตัว U

Supply Lines

Supply Lines

ท่อนํ �าดี

U Notch

ข้ อต่อตัว U

Shut-off Valve

วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ �า

Drain Assembly

ท่อนํ �าดี

Shut-off Valve

วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํ �า
Drain Assembly

ชุดท่อนํ �าทิ �ง

ชุดท่อนํ �าทิ �ง

Ripple Pipe
Finished Floor/พื �น

Finished Floor/พื �น

Kohler Co.
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ค. การติดตังให้
้ สมบูรณ์

C. Complete Installation

1. ติดตังก๊
้ อกน� ้ำตามคูม่ ือแนะน�ำการติดตังของผู
้
้ ผลิต

1. Install the faucet in accordance with the manufacture’s
instructions.

2. ต่อท่อน� ้ำร้ อนและท่อน� ้ำเย็น
3. ประกอบท่อน� ้ำทิ ้ง
4. เปิ ดวาล์วน� ้ำร้ อนและวาล์วน� ้ำเย็น เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
ตามข้ อต่อต่างๆ
5. เปิ ดน� ้ำลงอ่างล้ างหน้ า-อ่างล้ างมือ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
ตามข้ อต่อต่างๆ
6. ติดตังบานประตู
้
เข้ ากับตู้เฟอร์ นิเจอร์

2. Connect the hot and cold water supplies.
3. Attach the waste pipe, and tighten securely.
4. Open the hot and cold water valves and check the supply
connections for any leaks.
5. Run water into the washbasin or vanity top, and check the
drain connections for any leaks.
6. Install the washbasin cabinet door or the drawer of cabinet.

Place the hinge on the mounting plate and push the back of hinge arm
down. The “Click” sound confirm a secure attachment.

สวมบานพับเข้ าตู้เฟอร์ นิเจอร์ จากนัน้ กดส่วนปลายของบานพับให้ ด้านหลัง
แนบกับชุดประกอบบานพับจนเกิดเสียง “คลิก๊ ”

Adjust all the hinges of door in three-way. Be sure the washbasin cabinet doors are level.

ปรับสกรูบานพับของประตูทงสามทิ
ั้
ศทาง ให้ แน่ใจว่าบานประตูได้ ระดับทุกด้ าน

1180798-X2-D
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7. ประกอบมือจับจากนันขั
้ นสกรูเพื่อยึดมือจับเข้ ากับตู้เฟอร์ นิเจอร์

7. Install the handle, then tighten the screws to fix the handle
appressed to the cabinet.

CARE AND CLEANING

การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาด

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.

1. ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดบางประเภทอาจมีสว่ นผสมของสารเคมีและ
สารทีม่ ฤี ทธิ์กดั กร่อนซึง่ ไม่เหมาะส�ำหรับท�ำความสะอาด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สแตนเลส อีนาเมล โลหะ หรื อพลาสติก ขอแนะน�ำให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำ
ความสะอาดหรื อสบู่ที่มีฤทธิ์อ่อนๆ ท�ำความสะอาดพื ้นผิวผลิตภัณฑ์
เช็ดคราบผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดทีต่ กค้ างบนพื ้นผิวด้ วยผ้ านุม่
2. ห้ องน� ้ำจะต้ องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ แยกส่วนแห้ งและส่วนเปี ยก
ออกจากกัน หากท�ำได้ พยายามเปิ ดประตูและหน้ าต่างห้ องนํ ้าเพือ่ 
ระบายอากาศ
3. ตู้เฟอร์ นิเจอร์ ห้องนํ ้าของโคห์เลอร์ มีคณ
ุ สมบัติปอ้ งกันความชื ้น ท�ำให้
ท่านมั่นใจได้ ถึงประสิทธิ ภาพการท� ำงานที่ยอดเยี่ยม แม้ ใช้ งานใน
ห้ อ งนํ า้ ที่ มี ค วามชื น้ สูง อย่ า งไรก็ ต าม อย่ า สาดหรื อ เทนํ า้ ลงบน
ตู้เฟอร์ นิเจอร์ โดยตรง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ห้ องนํา้ ไม่ชืน้ จนเกินไป
และเช็ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาดหรื อ คราบนํ า้ ออกจากพื น้ ผิ ว
ผลิตภัณฑ์ทนั ที
4. เช็ดท�ำความสะอาดตู้เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นประจ�ำและเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่
ทุกครัง้ หลังใช้ งาน
5. ต้ องให้ แน่ใจว่า หุ้มฉนวนสายไฟของอุปกรณ์ไฟ้ฟา้ เช่น โคมไฟ ฯลฯ
เช็ดท�ำความสะอาดพื ้นผิวที่เป็ นกระจกด้ วยผ้ าชามัวร์
6. อย่านัง่ , พิง หรื อเหยียบบนตู้เฟอร์ นิเจอร์

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 thebathroom 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.
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ASIAN EMERGING MARKETS
Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572 Fax: +(86) 21 6107 8900
KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Call Center Tel. +(66) 2700 9299 Fax. +(66) 2204 6224

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2700 9299 โทรสาร 0 2204 6224
E-mail: callcenterthailand@kohler.com
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