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Omschrijving
Aantal Artikelnummer
Spaanplaatschroef PK 5x20 mm
8
90087080
Carrosseriering VZ 6x20x1,25 mm
8
90054610
Kogel vloerschotel PA/ST M10x125/100
4
10115010
Moer 6kant DIN934 VZ M10
4
90047480
BIS Rapidrail WM2 sv 30x30 450mm
2
19779000
BIS Rapidrail schuifmoer WM 0-30 ev M10
5
19779001
BIS Rapidrail inslagdop WM 2
4
19779002
Doos 480x110x65mm (badpotenset)
1
90624700
Handleiding badpotenset
1
90138601

Pos. Omschrijving
1 Afstandsbus tbv Badpotenset
2 Spaanplaatschroef PH 4,5x25 mm

Aantal Artikelnummer
4
19517020
4
90000382

3 Montage van de rails
De WellPool (400-serie) heeft een hellingshoek in de bodem. Het hoogte verschil dat hierdoor ontstaat wordt
opgevangen met behulp van de afstandsbussen en de schroeven van 25mm. De afstandsbussen hebben een
aanschuining overeenkomstig met de hoek van de badbodem. Let op de stand van de afstandsbus.
Let op: Gebruik de schroeven van 25mm alleen in combinatie met de afstandsbussen. De schroeven van
25mm kunnen schade aan het bad veroorzaken wanneer zij zonder afstandsbus gebruikt worden.

Rails montage Wellpool (400-serie)
Controleer na montage van de rails of deze stevig gemonteerd is.

4 Montage van de badpoten
Draai de M 10 moer op de kogel vloerschotel. Draai daarna de schuifmoer op de kogel vloerschotel.
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4 Montage van de badpoten
Plaats de schuifmoer in de rails. Druk de moer naar beneden en draai deze aan de oren van de groene kunststof
ring een kwartslag naar rechts.

Controleer of de moer goed in de rails ligt.
Plaats twee poten per rails.
Verschuif de poten zodanig dat de onderlinge afstand minimaal 350mm bedraagt. Zorg dat de afstand tot het
midden van het bad voor beide poten gelijk is. Draai de zeskantmoeren handvast aan, nadat de poten op
ongeveer gelijke hoogte zijn gesteld.
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5 Afwerking
Duw de inslagdoppen in de uiteinden van de rails

Til het bad op zijn plaats. Stel het bad waterpas en zorg dat het bad stevig op alle 4 de badpoten staat. Draai de
zeskantmoeren stevig vast.
Let op: Er mag niet geschoven worden met het bad. Schuiven kan scheefstand van de badpoten tot
gevolg hebben, waardoor het bad zijn stabiliteit kan verliezen.
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