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INSTRUCTION 
MANUAL

PRODUCTS NAME KYOTO EXPOSED MIXER

Products Applied: 589.35.006, 589.35.066, 589.35.036, 
589.35.096
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Installation notices
• Install product only after completion of interior decoration in case paint and chemicals 
• may harm product.
• Clean pipes and install area to get rid of mud, sand or other debris may block the pipe 
• and harm product.
• Operating pressure: 1 – 10 bar. Water temperature: 4 – 75oC.
• After installation, check all joints and connections to make sure they are firmly fixed. Then 
keep water flow and turn on/off repeatedly to ensure there is no leakage.
• Products must be clean with clean water after using to prevent any damages from chemi-
cals such as shampoo, cleansers or detergents.
• Please use only soft cloth or sponge without any rough or hard surface to clean.
• Keep manual and spare parts included for maintenance.
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Prepare these tools.

Teflon tape

S2.5 Allen key
(Supplied)

Wrench (Supplied)

Spirit level

Spanner

Ruler

Pave inlet pipes at proper height
 

on the wall as hot on left and 
cold on right, centre distance 
150mm. Flow water to get rid of

 

dirt in pipes.
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Adjust eccentric sets 
to level and parallel 
position, center

 

distance 150mm.

Eccentric set

Wrap eccentric sets
with teflon tape,
screw to outlet of 
pipes, slightly tighten.
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Faucet body

Escutcheon

Connecting nut

Inner ring

Screw inner rings to 

eccentric sets, put 

thread ends outwards. 

Pad escutcheons to 

inner rings, put 

bellmouth inwards, 

close it to the wall 
together with inner 

ring.

Connect connecting nut
 

with eccentric sets firmly. 
Screw back inner ring and

 

close to connecting nut, 
close escutcheons to the 
wall.  
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Protection sheath

After installation, remove
protection sheath and 
flow water to check if the 
installation is qualified. 

The default state is water 

flows from bathtub. The 
figure displays open state 
of handle.
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Shower outlet
Bathtub outlet

Bathtub outlet

Shower outlet

NOTE: when spout rotate to left 45°, it is normal
 

phenomenon water flows from bathtub and 
shower outlet at the same time.

This spout can work as a diverter between bathtub and shower, and 
can adjust flow rate slightly, as diagram: the spout is rotatable. When 
spout perpendicular to the wall, bathtub outlet with maximum flow 
rate; When spout turn to left, bathtub flow rate decreasing gradually 

till closed. When spout rotate more than 44°, water flows from shower 

outlet with flow rate increasing gradually. When spout parallel to the 
wall, shower outlet with maximum flow rate. When spout rotate to 

right, bathtub flow rate decreasing graudally. When rotate to 30°, 
spout at limiting position.
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HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG

PRODUCT NAME - SERIES NO.:
TÊN SẢN PHẨM
BỘ TRỘN NỔI KYOTO 

Các mã sản phẩm áp dụng: 589.35.006, 589.35.066, 
589.35.036, 589.35.096
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Lưu ý khi lắp đặt:
• Chỉ lắp sản phẩm sau khi hoàn thành trang trí nội thất trong trường hợp sơn và hoá chất 
có thể làm hư hại bề mặt.
• Làm sạch đường cấp nước và khu vực lắp đặt để loại bỏ bùn đất, cát hoặc chất bẩn 
khác có thể làm tắc ống và hư hại sản phẩm.
• Áp lực vận hành: 1 – 10 bar. Nhiệt độ nước: 4 – 75oC.
• Sau khi lắp đặt, kiểm tra các mối nối và đường liên kết để đảm bảo chúng được gắn 
chắc chắn. Sau đó cho nước  chảy, đóng và mở nước luân phiên để đảm bảo không có rò 
rỉ.
• Sản phẩm phải được vệ sinh thường xuyên bằng nước sạch để ngăn hoá chất làm hư 
hại bề mặt chẳng hạn như dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh hoặc chất tẩy rửa.
• Chỉ sử dụng vải mềm hoặc miếng bọt biển không có bề mặt nhám hoặc cứng để vệ 
sinh.
• Giữ lại sách hướng dẫn và phụ tùng đi kèm để bảo trì sản phẩm.
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Chuẩn bị những dụng cụ 
sau

Cần siết Băng tan

Khóa đầu lục giác 
S2.5 (Được cung 
cắp)

Chìa vặn ( Được 
cung cấp)Thước

Ống ni vô

Đặt các ống nạp ở độ cao phù hợp 
trên tường vòi nóng bên trái và lạnh 
bên phải, khoảng cách trung tâm là 
150mm. Cho nước chảy để loại bỏ 
chất bẩn trong ống
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Quấn các phần lệch 
tâm bằng băng tan, 
vít vào lỗ xả của ống, 
siết nhẹ.

Đầu nối

Điều chỉnh các phần 
lệch tâm đến vị trí cân 
bằng và song song, 
khoảng cách trung 
tâm là 150mm.
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Vành cữ trong

Nắp lỗ khóa

Vít các vành cữ trong 
với các phần lệch 
tâm, hướng đầu ren 
ra phía ngoài. Lót 
các nắp lỗ khóa vào 
các vành cữ trong, 
hướng miệng loe 
vào trong, đóng vào 
tường cùng với vành 
cữ trong.

Điều chỉnh các vít M8 trên 
đế lắp chìm đến vị trí ống 
thủy chuẩn và sau đó siết 
các đai ốc lục giác.

Đai ốc nối

Thân vòi nước
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Sau khi lắp xong, tháo vỏ 
bảo vệ và cho nước chảy 
để kiểm tra xem lắp đặt 
đã đúng tiêu chuẩn hay 
chưa. Trạng thái mặc định 
là nước chảy từ bồn tắm. 
Hình vẽ hiển thị trạng thái 
mở của tay cầm.

Vỏ bảo vệ
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Phần vòi này có thể hoạt động như một van chuyển hướng giữa bồn tắm và sen, 
và có thể điều chỉnh vận tốc dòng chảy nhẹ, như sơ đồ: phần vòi có thể quay 
được. Khi phần vòi vuông góc với tường, lỗ xả bồn tắm có vận tốc dòng chảy tối 
đa; Khi phần vòi quay sang trái, vận tốc dòng chảy của bồn tắm giảm dần cho 
đến đóng lại. Khi phần vòi quay trên 44oº, lưu lượng nước từ lỗ xả của sen có vận 
tốc dòng chảy tăng dần. Khi phần vòi song song với tường, lỗ xả của sen có vận 
tốc dòng chảy tối đa. Khi phần vòi quay sang phải, vận tốc dòng chảy của bồn 
tắm giảm dần. Khi quay đến 30ºo, phần vòi ở vị trí giới hạn.

Tối đa

Lỗ xả của sen

Tối thiểu Lỗ xả của bồn tắm

Tối đa

Lỗ xả của sen

Lỗ xả của bồn 
tắm

LƯU Ý: khi phần vòi quay sang trái 45oº, nước chảy từ 
bồn tắm và lỗ xả của sen đồng thời là hiện tượng bình 
thường
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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




