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PRODUCTS NAME: BUILT-IN BATHTUB  

Products Applied:  588.79.600; 588.79.601; 
   588.79.602; 588.79.603.
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Risk of personal injury. Bath tubs can be extremely heavy. 
Obtain sufficient help to carefully lift or move the bath tub.

 laes thgitretaw a taht erus ekaM .egamad ytreporp fo ksiR
exists on all bath drain connections.CAUTION

TOOLS
YOU MIGHT NEED
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BEFORE INSTALLATION

IMPORTANT: All installations must comply with council and local manda-
tory requirements. It is the responsibility of the installer to ensure that the 
waste is made watertight by means of silicone sealant or caulking com-
pound.

NOTE: Bath can be installed after the wall & floor tiling is completed. Bath 
drain supplies should be arranged preliminarily according to the selected 
bath.

Before installation check that all fittings have been supplied.
Assembled bath on a mat to protect against damage to bath surface.
This product requires two people to lift, using proper lifting techniques.
This installation guide recommends a bath waste be fitted to the bath prior
to installation, if in doubt, please consult a qualified tradesperson.
Follow each step in turn.

CAUTION

Ensure the floor where the bath will sit is level.
The waste & overflow is supplied with the product, however other 
items required
such as a waste trap and connectors are not supplied and must 
be purchased separately.
Because of the technical features of the product it should only be 
used with the waste & overflow supplied.
Handgrips for this product are not available.
The bathtub must be carried upside down, do not lift or support 
the bath by the sides.

Prior to installing, the bath should be checked for damage. 
We recommend all work is to be carried out by a qualified 
tradesperson.

WARNING
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CARE & CLEANING

Run water into the bath and check connections for leaks.

Use a soft cloth or sponge for cleaning. Do not use any scouring pads like pot 
cleaners etc. as this will dull the surface.
Use mild soap and water for everyday use.
Do not use any abrasive cleaning materials.
Do not use any disinfectants, aerosol cleaners, ammonia concentrates etc.
Every few months give your bath a light polish with market acrylic polish to restore 
the original sheen.

AFTER INSTALLATION
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Nguy cơ gây ra thương tích: Bồn tắm có thể rất nặng, nhờ sự 
trợ giúp để nhấc hoặc di chuyển bồn tắm một cách cẩn thận.
Rủi ro thiệt hại về tài sản: Hãy đảm bảo tất cả các mối nối của 
bồn tắm không bị rò rỉ.

CÁC DỤNG CỤ LẮP ĐẶT CẦN THIẾT

THẬN TRỌNG: 
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TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

QUAN TRỌNG: Tất cả các bước lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu bắt 
buộc của người phụ trách kỹ thuật tại công trình và nhà cung cấp. Người lắp 
đặt có trách nhiệm đảm bảo rằng nước thải không bị rỉ nước bằng chất trám 
silicone hoặc hợp chất trám tương tự. 

LƯU Ý: Có thể lắp đặt bồn tắm sau khi hoàn thành ốp lát tường & sàn. 
Các vị trí nước cấp và thoát nước từ bồn tắm nên được xác định sơ bộ theo 
bồn tắm đã lựa chọn.

 pấc gnuc cợưđ ãđ nệik ụhp các ảc tất mex art mểik yãh ,tặđ pắl ihk cớưrT
hay chưa.

 tặm ềb gnỏh ưh iỏhk ệv oảb ểđ mảht mất tộm nêrt pár pắl cợưđ mắt nồB
bồn tắm.
Sản phẩm này cần hai người để nâng, sử dụng kỹ thuật nâng phù hợp.

 ihk cớưrt mắt nồb oàv ảx ộb pắl nên ịhgn nếyuhk yàn tặđ pắl nẫd gnớưH
lắp đặt nếu không nắm rõ quy trình lắp đặt, vui lòng tham khảo ý kiến của 
nhân viên có chuyên môn.

.cớưb gnừt tợưl nầl nệih cựhT

Đảm bảo sàn đặt bồn tắm luôn bằng phẳng.
Bộ xả và xả tràn được cung cấp cùng với sản phẩm, tuy nhiên các 
vật dụng khác cần thiết như xi phông chặn khí và đầu nối không 
được cung cấp và phải mua riêng.
Vì các tính năng kỹ thuật của sản phẩm, nó chỉ nên được sử dụng 
với Bộ xả và xả tràn được cung cấp.
Không có tay cầm cho sản phẩm này.
Bồn tắm phải được mang lộn ngược, không được nâng hoặc đỡ 
mép bồn tắm.

Trước khi lắp đặt, bồn tắm phải được kiểm tra xem có bị hư hỏng 
không. Chúng tôi khuyến nghị tất cả công việc phải được do một 
nhân viên có trình độ chuyên môn thực hiện.

CẢNH BÁO

THẬN TRỌNG: 
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BẢO QUẢN & VỆ SINH

Cho nước vào bồn tắm và kiểm tra các mối nối có bị rò rỉ không.

Dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển để lau bồn tắm. Không sử dụng bất kỳ miếng 
cọ rửa nào như miếng cước chùi nồi, vv vì điều này sẽ gây hại đến bề mặt sản phẩm.

.yàgn gnàh gnụd ửs ểđ cớưn àv ẹhn uịd gnòhp àx gnùD•
.oàn nòm nă aửr yẩt uệil tậv ỳk tấb gnụd ửs gnôhK•

Không sử dụng bất kỳ chất khử trùng, chất tẩy rửa aerosol, amoniac cô đặc, v.v.
Cứ vài tháng, đánh bóng nhẹ bồn tắm của bạn với sơn đánh bóng acrylic trên thị 
trường để khôi phục lại vẻ sáng bóng ban đầu.

SAU KHI LẮP ĐẶT

SAU KHI LẮP ĐẶT
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Häfele VN LLC.

3rd Floor, REE Tower

9 Doan Van Bo Street,

District 4, Ho Chi Minh City

Phone: (+84 28) 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn




