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INSTALLATION 
MANUAL

Product name : KYOTO PAPER HOLDER WITH SHELF

Product Applied:  580.57.040, 580.57.140, 580.57.240,
 580.57.340
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Install product only after completion of interior decoration in case 
paint and chemicals may harm product.

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.

INSTALLATION NOTICES: 
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Drill

Phillips Screwdriver

Goggles

Prepare and check

following tools.

S2.5 Wrench

(Supplied)
Pencil

Plate

Locking Screw

Phillips

Screwdriver

Unscrew the locking screw 

from the plate with a phillips 

screwdriver.

1.

2.
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Mounting hole

Locking
Screw

Mounting hole
Roll holder

Joint

Plate

Insert round rod of plate into
joint of roll holder, keep the 
mounting hole of plate in align 
with locking screw of joint, 
then fix plate with locking screw. 

3.

Loosen set screw and 

remove mounting base.

Mounting base

Set Screw

S2.5 Wrench
(Supplied)

4.

4



5.

6.

Ø8 Hole

Anchor

Kidney
slot

Mounting
base

Self-tapping
screw

Mounting
hole

Drill two Ø8 holes on the 
wall base on kidney slots
of mounting base (Note
to keep two holes 
vertical), insert anchors. 
Fix mounting base on 
the wall with self-tapping
screws (Note: mounting 
holes of mounting base 
face downwards).

Install the roll holder and 
tighten with set screw
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7. After installation, check if 
the installation is qualified.
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HƯỚNG DẪN
LẮP ĐẶT

PRODUCT NAME - SERIES NO.:
Tên sản phẩm: GIÁ TREO GIẤY VỆ SINH KYOTO CÓ KỆ

                             
Các mã sản phẩm áp dụng: 580.57.040, 580.57.140, 580.57.240,
 580.57.340
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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.

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.

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT:
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Máy khoan

Tuốc nơ vít Phillips

Kính bảo hộ

Chuẩn bị và kiểm tra 
những dụng cụ sau

Chìa vặn S2.5
 (Được cung cấp)

Bút chì

Tấm ốp

Vít hãm

Tuốc nơ vít Phillips

Tháo vít hãm khỏi tấm ốp bằng 
tuốc nơ vít Phillips

1.

2.
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Lỗ lắp

Locking
Screw

Mounting hole
Giá xoay

Tấm ốp

Tấm ốp

Lắp thanh tròn của tấm ốp vào khớp
 nối của giá xoay, đặt lỗ lắp của tấm 
ốp thẳng hàng với vít hãm của khớp 
nối, sau đó gắn tấm ốp bằng vít hãm

3.

Nới vít giữ và tháo đế lắp.

Đế lắp

Vít giữ

Chìa vặn S2.5 
(Được cung cấp)

4.
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5.

6.

Lỗ Ø8 

Vít chốt

Kidney
slot

Đế lắp

Vít tự tháo

Mounting
hole

Khoan hai lỗ Ø8 lên đế 
tường trên các khe hình 
thận của đế lắp (Lưu ý đặt 
hai lỗ thẳng đứng), lắp vít 
chốt. Gắn đế lắp lên tường 
bằng vít tự tháo (Lưu ý: các 
lỗ lắp của đế lắp hướng 
xuống).

Lắp giá xoay và siết chặt 
bằng vít giữ
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7. Sau khi lắp xong, kiểm tra 
để đảm bảo lắp đặt đúng 
tiêu chuẩn.
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Häfele VN LLC.
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn




