PR100 PR100S Sanmedi Profilo douchezitje
Installatiehandleiding
Gereedschap: 1 boor, 1 waterpas, 1 schroevendraaier en plakband. Benodigd materiaal: 6 schroeven en pluggen geschikt voor de dikte en het materiaal van de gekozen wand. BELANGRIJK: de diameter van de baard van de schroef mag niet groter zijn dan 4,5 mm en de kop moet
minimaal 7 mm in diameter zijn.
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Zet de kartonnen pasmal (A) op de wand (D) vast met
plakband. We adviseren gebruik te maken van een
waterpas (B) om er zeker van te zijn dat de pasmal
precies horizontaal is. Boor de gaten (C) in de muur
zoals aangegeven op de kartonnen pasmal(A).
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Plaats de bovenste delen van afdekplaat (H) over de
steun (G) door de zijkanten van elk bovenste deel naar
buiten te buigen, zoals aangegeven op de afbeelding.
Als de bovenste delen (H) geplaatst zijn op de steun (G)
moeten deze glad tegen de muur zitten.
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Pak het zitdeel (F) en plaats de steunen (G) in de
muurplaat (E)
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Plaats de onderste delen van de afdekplaat (I) over
de steunen (G) en zorg ervoor dat ze aansluiten aan
de bovenste afdekplaat (H) Om dit te realiseren, een
beetje druk naar binnen uitoefenen op de
buitenzijden van de bovenste delen van de afdekkap.
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Steek de meegeleverde bouten door de muurplaat
(E) en door de steunen (G) zoals aangegeven door
de pijlen in de afbeelding. Draai de moer goed aan.
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Verwijder de pasmal van de muur, steek de pluggen in
de gaten (C). Stop de schroeven door de gaten (C) van
de muurplaat (E) en in de pluggen. Schroef ze
vervolgens stevig vast met een schroevendraaier,
waarbij erop gelet dient te worden dat de muurplaat (E)
goed bevestigd is aan de muur.
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Stop de meegeleverde schroeven in de gaten (L) aan
de onderzijde van de afdekkap van de steun en draai
deze met een schroevendraaier vast tot de onderkap
(I) en de bovenkap (H) goed aansluiten.
BELANGRIJK: niet te strak aandraaien.
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Belangrijk: Indien u bij het uitpakken of bij installatie onvolkomenheden aan het douchezitje constateert, het artikel niet installeren. Neem contact op met uw dealer en vraag om vervangend materiaal. Reinigingsvoorschrift: Dit artikel mag alleen met zachte zeepproducten
gereinigd worden; beslist niet met bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende middelen.
Let op: zorg ervoor dat de wand waar dit product aan gemonteerd wordt geschikt is voor dit doeleinde.
Maximaal gebruikersgewicht: 110 kg
Technische details
Samenstelling van de kunststof onderdelen: Polypropileen.
Samenstelling van de metalen onderdelen: Gegalvaniseerd aluminium en roestvrijstaal.

