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INSTALLATION 
MANUAL

Products name : KYOTO FLOOR-STANDING BATH MIXER

Products Applied:  589.35.003, 589.35.063, 589.35.033, 
589.35.093
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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 – 75°C.

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 chemicals 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.

I. INSTALLATION NOTICES: 

II. Installation Diagram
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III. Installation Steps(Fig.1-20)： The installation diagram is only for reference. 
The product is subject to the real object.

Prepare and check
the following tools.

Drill Goggles Spanner Teflon Tape

Silicone
Sealant Level Pencil

Saw Blade

Wrench
(supplied)

S6 Wrench
(supplied)

S5 Wrench
(supplied)

S4 Wrench
(supplied)

S2.5 Wrench
(supplied)

Mark position based on 
the mounting holes of 
the rough-in base and 
drill four Ø8 holes. 
(Attention: the spout of
the faucet should face
towards the bathtub.)

Cold water

Hot w
ater

 Rough-in base

 Mounting hole

Towards bathtub
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Coupling

Teflon Tape

Wrap the coupling with 
Teflon tape and connect 
it to the rough-in base. 
Then connect inlet pipes 
of proper length.

Hex nut

Spring washer

Washer

Expansion bolt

Install four expansion bolts into the 
rough-in base and tighten hex nuts.

3

4
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Towards bathtub

Insert expansion bolts 
into Ø8 holes. 
(Attention: the spout 
of the faucet should 
face towards the
 bathtub.)

Level

M8 Screw

Adjust M8 screws on the 
rough-in base to its level 
position and then tighten 
hex nuts.

Level

Circle

Bubbles

When the bubble 
inside the level is the 
center of the circle,
the rough-in base is 
at level position.

5

6
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Hot feeding pipe

Cold feeding pipe

Flush Water

Flush Water

Run water to get rid 
of any debris inside 
pipes. Connect cold 
and hot water pipes. 
Attention that the 
HOT mark is to the 
hot water pipe and 
COLD mark to the 
cold pipe.

Cover

Remove the cover and run 
water for pressure test. 
Check all joints to make 
sure no leakage. Then put 
back the cover. 

7

8
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For floor work, make sure the 
center of inlet pipes to finished 
floor is between 28-50mm. 

Reference of 
finished floor

Silic
on

e s
ea

lan
t

 Rough-in box

Fill silicone sealant between 
the rough-in box and finished 
floor such as tiles. 
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Saw blade

Cut the excessive part of 
the rough-in box. Keep the 
top edge of the rough-in 
box about 10 mm above 
the finished floor

 Rough-in box

M6 x12 Screw

Flange

Base plate

Plug

Remove M6 x 12 screws, 
take out the flange and 
base plate, pull out the 
plugs.
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Wrench
socket

Inner core

Hot water 
outlet

Cold water 
outlet

Blue markRed mark

Towards bathtub

Make sure the inner core 
is at the position as shown 
in the diagram. The water 
outlet is hot on the left and 
cold on the right. The plane 
of the center line should 
face towards the bathtub. 

S6 Wrench
(supplied)

Inner
core

If the inner core is not at the 
correct position as shown in
the diagram, please adjust the 
inner core with a S6 wrench.

Protection
sheath

Connecting
seat

Shower
outlet

M5x6 Screw Joint

Spout

Take off protection sheath from 
joint, insert the connecting seat 
into the faucet body (the spout 
is face down), then tighten with 
M5 x 6 screw to faucet body 
firmly.

Faucet body

13

14
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M6 x 12 screws to faucet 

Escutcheon

Red mark Blue mark

Protection sheath

M6 x12 Screw

Take off protection sheath 
from inner pipe of faucet 
body, put on escutcheon 
carefully to avoid scratch 
to the surface of faucet 
body. Fix flange (the side 
with counter bore back 
against faucet body) with 

body firmly.

Inner pipe(hot) Inner pipe(cold)
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16 Connect the inlet pipe of the
faucet body into the outlet
hole of the inner core
vertically ((attention to the
hot (red) and cold (blue)
correspondence)). The spout
of the faucet is against the
bath. Fix the faucet body
on the rough-in base with
locking screws. Adjust the
faucet body by level. Tighten
the locking screws directly
if the faucet body is upright.
Otherwise, adjust the M8
screws on the flange until the
faucet body is upright, then
tightening the locking screws.
Press the escutcheon down
on the floor.

M8 Screw

M6x12 Screw
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Hand shower

Connect hand shower and 
faucet body with hose.
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Open

Close

Cold

Hot

After installation,flush 
water to check if the 
installation is proper.
The diagram shows 
the product when it is
turned on,the default
outlet is spout. 
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Diverter

Lift up diverter, water
runs from hand shower
( if the diverter does 
not function because 
of low water pressure,
lift up diverter and 
rotate it 90° in any
direction).
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If the hot and cold feeding 
pipe is found to be 
connected in reverse after 
installation,use S6 wrench 
to turn the inner core 180° 
to make the cold and hot 
water reverse connection.
(Take off the faucet body 
first)

V.  Maintenance (Fig.21-22):     
If water flow from the hand shower becomes lessened or does not spray 
evenly,it might be due to debris blocking the outlet. Gently squeeze those 
rubber outlets on the hand shower with fingers as shown in Diagram 21. 
Then wash debris out with running water. 
If water flow from the hand shower is normal, but the volumn from the bath
outlet lessens, it might be due to debris blocking the aerator. Take off the 
aerator and install back afterwashing it as shown in Diagram 22.

Aerator

Wrench
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HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG

PRODUCT NAME - SERIES NO.:
Tên sản phẩm: BỘ TRỘN BỒN TẮM ĐẶT SÀN KYOTO

                             
Các mã sản phẩm áp dụng: 589.35.003, 589.35.063, 
589.35.033, 589.35.093
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Chỉ lắp sản phẩm khi khi hoàn thành trang trí nội thất, tránh trường 
hợp sơn và hoá chất làm hư hại bề mặt.

Làm sạch đường cấp nước và khu vực lắp đặt để tránh tắc nghẽn 
do bùn đất, cát hoặc chất bẩn khác.

Áp lực nước vận hành: 1 – 10 bar. Nhiệt độ nước sử dụng: 4 – 75°C.

Sau khi lắp đặt, vui long kiểm tra các mối nối và đường liên kết. 
Sau đó đóng và mở nước luân phiên để kiểm tra có rò rỉ hay không.

Sản phẩm phải được vệ sinh thường xuyên bằng nước sạch để ngăn 
hoá chất (xà phòng, dung dịch vệ sinh, nước tẩy) làm hư hại bề mặt.

Chỉ sử dụng vải mềm hoặc bọt biển loại mềm không có bề mặt nhám
 để vệ sinh về mặt sản phẩm.

Giữ lại hướng dẫn để hỗ trợ sửa chữa và bảo trì sản phẩm.

I. LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT:

II. Thông tin lắp đặt
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III.Các bước lắp đặt (Hình.1-20) Sơ đồ lắp đặt chỉ mang tính tham khảo
Cần căn cứ vào sản phẩm thực tế

Chuẩn bị những 
dũng cụ sau

Máy khoan Kính bảo hộ Cần siết Băng tan

Chất bịt 
kín Silicon

Đo thuỷ
chuẩn Bút chì

Lưỡi cưa

Chìa vặn
( Được cung cấp)

Đánh dấu vị trí dựa vào
các lỗ lắp của đế lắp
chìm và khoan lỗ      
(Lưu ý: phần vòi của 
vòi nước cần hướng về
phí bồn tắm )

Ø8 

Nước lạnh

Nước nóng

Đế lắp chìm 

Lỗ lắp

Hướng về phía bồn tắm

Chìa văn S6
( Được cung cấp) Chìa văn S5

( Được cung cấp)
Chìa văn S4

( Được cung cấp)
Chìa văn S2.5

( Được cung cấp)
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Đầu nối

Băng tan

Quấn đầu nối bằng băng
tan và nối đầu nối với
đế lắp chìm. Sau đó nối 
các ống nạp theo độ dài
phù hợp 

Đai ốc lục giác

Gioăng lò xo

Gioăng

Bu lông giãn

Lắp 4 bu lông giãn vào đế lắp chìm
và siết đai ốc lục giác

3

4
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Hướng về phía bồn tắm

Lắp các bu lông giãn vào
lỗ       .( Lưu ý:
phần vòi của vòi nước
cần hướng về phía bồn
tắm)        

Ø8

Level

M8 Screw

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

Ống thuỷ chuẩn

Vòng tròn

Băng tan

Khi bong bóng bên 
trong ống thủy chuẩ 
nở giữa vòng tròn, thì 
đế lắp chìm ở vị trí 
ống thủy chuẩn.

5

6
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Ống cấp nóng

Ống cấp lạnh

Nước phun

Nước phun

Cho nước chảy để loại 
bỏ mọi mảnh vụn bên 
trong đường ống. Nối 
các đường ống nước 
lạnh và nóng. Lưu ý 
rằng ký hiệu NÓNG là 
đối với ống nóng và 
ký hiệu LẠNH là đối 
với ống lạnh.

Nắp bảo vệ

Tháo nắp bảo vệ và cho 
nước chảy để kiểm tra áp lực. 
Kiểm tra tất cả phần nối để 
đảm bảo không có rò rỉ. Sau 
đó lắp lại nắp bảo vệ.

7

8
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Về công tác sàn, đảm bảo từ giữa 
đường ống nạp đến sàn hoàn thiện 
là trong khoảng 28-50mm.

Tham khảo sàn 
hoàn thiện

Chấ
t b

ịt k
ín 

sil
ico

n

Hộp lắp chìm

Tra chất bịt kín silicon vào giữa hộp 
lắp chìm và sàn hoàn thiện chẳng 
hạn như gạch lát.
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Lưỡi cưa

Cắt phần dư của hộp lắp 
chìm. Đặt mép trên của hộp 
lắp chìm khoảng 10mm bên 
trên sàn hoàn thiện

Hộp lắp chìm

Vít M6x12

Bích

Tấm đế

Nút

Tháo các vít M6x12, lấy 
bích và tấm đế ra, 
rút các nút ra.
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Lỗ chìa vặn Lõi trong

Lỗ xả
 nước nóng

Lỗ xả 
nước lạnh 

Ký hiệu 
xanh dươngKý hiệu đỏ

Hướng về phía bồn tắm

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

Chìa vặn S6 
(được cung cấp)Lõi trong

Nếu lõi trong không ỏ đúng 
vị trí như được minh họa trong 
sơ đồ, hãy điều chỉnh lõi trong 
bằng chìa vặn S6.

Vỏ bảo vệĐế nối

Lỗ xả 
vòi sen

Vít M5x6 Phần nối

Phần vòi

Tháo vỏ bảo vệ khỏi phần nối, 
lắp đế nối vào thân vòi nước 
(phần vòi hướng xuống), sau đó 
siết bằng vít M5x6 với thân vòi 
nước chắc chắn.

Thân vòi nước

13

14
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Nắp lỗ khóa

Ký hiệu đỏ Ký hiệu xanh dương

Vỏ bảo vệ

Vít M6x12

Tháo vỏ bảo vệ khỏi ống 
trong của thân vòi nước, 
đặt nắp lỗ khóa vào cẩn 
thận để tránh xước bề mặt 
thân vòi nước. Gắn bích 
(phía có lỗ doa phía sau 
thân vòi nước) bằng các vít 
M6x12 với thân vòi nước 
chắc chắn.

Ống troAng (nóng) Ống trong (lạnh)
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16 Nối ống nạp của thân vòi nước 
vào lỗ xả của lõi trong theo 
hướng thẳng đứng (lưu ý về tính
 tương ứng nóng (đỏ) và lạnh
 (xanh dương). Phần vòi của vòi 
nước hướng về phía bồn tắm. 
Gắn thân vòi nước lên đế lắp 
chìm bằng các vít hãm. Điều 
chỉnh tham vòi nước bằng ống 
thủy chuẩn. Siết các vít hãm 
trực tiếp nếu thân vòi nước đứng 
thẳng. Nếu không, điều chỉnh 
các vít M8 trên bích đến khi thân 
vòi nước đứng thẳng, sau đó 
siết các vít hãm. Nhấn nắp lỗ 
khóa hướng xuống sàn.

Vít M8

Vít M6x12
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Tay sen

Nối tay sen và thân vòi 
nước bằng dây sen.
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Mở

Đóng

Lạnh

Nóng

Sau khi lắp xong, xả 
nước để kiểm tra xem 
lắp đặt có đúng tiêu 
chuẩn hay không. Sơ 
đồ minh họa sản phẩm 
khi được bật, lỗ xả mặc 
định là phần vòi.
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Vận chuyển hướng

Nâng van chuyển hướng 
lên, để cho nước chảy từ 
tay sen (nếu van chuyển 
hướng không hoạt động 
do áp lực nước thấp, hãy 
nâng van chuyển hướng 
lên và xoay 90º theo 
hướng bất kỳ).
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Nếu ống cấp nóng và lạnh 
được phát hiện nối ngược 
sau khi lắp, hãy sử dụng 
chìa vặn S6 để quay lõi trong 
180º để kết nối ngược nước 
lạnh và nóng. (Tháo thân vòi 
nước ra trước tiên).

IV. Bảo trì (H.21-22):
      Nếu vận tốc dòng chảy từ tay sen bị giảm hoặc không phun đều, có thể là do mạnh 
vụn làm bít lỗ xả. Dùng ngón tay ép nhẹ những lỗ xả cao su này lên tay sen như được
 minh họa trong Sơ đồ 21. Sau đó đẩy mảnh vụn ra bằng nước vòi.
     Nếu vận tốc dòng chảy từ tay sen bình thường, nhưng khối lượng từ lỗ xả bồn tắm 
giảm, có thể là do mạnh vụn làm bít thiết bị thông gió. Tháo thiết bị thông gió ra 
và lắp lại sau khi đã vệ sinh như được minh họa trong Sơ đồ 22. 
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Thiết bị 
thông gió 

Chìa vặn
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Häfele VN LLC.
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn




