HANDGREPEN

HANDGREPEN

Installatiehandleiding
Gereedschap: 1 boormachine en een schroevendraaier.
Benodigd materiaal: 6 schroeven en pluggen van een vorm en afmeting, geschikt voor de
gekozen wand.
Let op: de diameter van de baard van de schroef mag niet groter zijn dan 4,8 mm en de kop van
de schroef moet minimaal 6 mm in doorsnede zijn.
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Installatie
Boor drie gaten in de gekozen wand die overeenkomen met de gaten van de bevestigingsplaat
van de handgreep. Stop de pluggen in de wand. Plaats de bevestiging over de gaten, stop de
schroeven door de bevestingingsplaat in de pluggen.
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van de handgreep. Stop de pluggen in de wand. Plaats de bevestiging over de gaten, stop de
schroeven door de bevestingingsplaat in de pluggen.

Let op: verwijder de rosetten met een schroevendraaier om de gaten in de bevestigingsplaat te
kunnen zien.
Draai de schroeven met een schroevendraaier vast en controleer of de handgreep stevig is
bevestigd aan de muur voordat de rosetten weer worden teruggeplaatst.
Belangrijk: Indien de handgreep breekt of beschadigd tijdens de installatie, vervang het artikel
onmiddelijk.
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Reinigingsvoorschrift
Demonteer de handgreep niet voor het reinigen.
Dit artikel mag alleen met zachte zeepproducten gereinigd worden; beslist niet met bleek- en
schuurmiddelen of zuurhoudende middelen.
Voorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor dat de gekozen wand geschikt is om de handgreep te dragen.
Zorg ervoor dat de handgreep stevig bevesigd is aan de muur voor gebruik.
Overschrijd het maximale gewicht niet.
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Technische details:
Materiaal: aluminium, ABS
Maximaal belastbaar gewicht: 120 Kg
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