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Installatiehandleiding Sanmedi badbuddy

Voor installatie:
Controleer het product
Neem direct contact op met uw leverancier indien blijkt dat de badbuddy beschadigd is tijdens het transport.
Controleer de inhoud van de doos
-

gebogen handgreep met bevestigingsrosetten
opstapje

Note:
Draai de handgreep ten opzichte van het opstapje dusdanig dat de greep geschikt is voor links- of rechtshandig
gebruik.
De badbuddy is ontworpen voor baden met een maximum breedte van 900 mm, de greep is maximaal in te stellen
op een lengte van 925 mm. Deze 25 mm tussenruimte is noodzakelijk om beschadigingen aan het bad te
voorkomen.
Bij baden die smaller zijn dan 900 mm kan de buis ingekort worden. Verwijder de muurroset, kort de buis in,
herplaats de roset en bevestig deze met 2 schroeven. Houdt ook hier de ruimte aan van 25 mm om
beschadigingen te voorkomen.

Installatie
Zorg voor passend bevestigingsmateriaal geschikt voor de muur en vloer waar de Sanmedi badbuddy aan wordt
gemonteerd (bevestigingsmateriaal niet meegeleverd)
1. controleer of de vloer en muur waar de greep aan bevestigd wordt vlak zijn en waterpas.
2. verwijder de verpakking.
3. verwijder de grote bouten zodat de greep en het opstapje in de juiste positie gedraaid kunnen worden en
plaats de bouten weer om het geheel veilig vast te zetten. Niet te strak aandraaien.
4. zet de greep op de juiste plek, controleer of beide rosetten vlak tegen het oppervlak aanliggen en teken de
boorgaten af. Boor de gaten: 2 aan de wand, 4 op de vloer
5. bevestig de bouten (gebruik RVS bouten, minimaal M8)
Schoonmaken
Gebruik standaard badkamer schoonmaakmiddelen, geen aggressieve-, schurende- of zuurhoudende middelen.

Onderhoud
De Sanmedi badbuddy is ontworpen om jarenlang onderhoudsvrij te kunnen gebruiken.
Bij gebruik van de badbuddy in een chloorrijke omgeving wordt het aangeraden om jaarlijks het
bevestingsmateriaal te controleren omdat RVS aangetast wordt door chloor. Indien noodzakelijk: vervang de
bouten door nieuwe voor uw veiligheid.
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