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Brugsvejledning 
New Image 160B-170B-180B 
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Hvad skal bruges, og hvad hører med.: 
• 14 skruer 
• 14 ”stålhætter” 
• 14 runde plastic skiver 
• 3 sider til montage på badekaret 
• Ben, skruer og møtrikker 
 

 
Samles med.: 

• Boremaskine 
• Stjerneskruetrækker 
• 2,5 mm bor til plastic 
• Svensknøgle 

 
Tilkøb: 
Afløbsslange eller fleksslange – Der skal bruges 1 stk. 
 
 
Samlevejledning: 
Til badekaret hører der 3 sider til. De 2 ende beklædninger plus den ene langside. Den anden 
langside er beregnet til, at skulle stå ind mod væggen. Her hører ingen sidebeklædning til. 
 
De 3 sider samles med skruerne, plasticskiverne og ”stålhætterne” 
 
Efter at have samlet benene til badekaret (se billede 2+6+7), skal der bores huller til skruerne. Der 
skal bores med et 2,5 MM bor. Skruerne dertil er selvskærende skruer. Start med at bore huller i de 
2 ende sider. Et i højre side og ét i venstre side, som vist på billede 3. Dernæst kan de 2 
endebeklædninger skrues på. Sidebeklædningen sættes på, og den skal holdes sammen/falde i hak 
med endebeklædningen, hvorefter der kan bores huller (se billede 3). Husk at der skal bores 
igennem både sidebeklædningen og endebeklædningen, så det passer til den samme skrue. 
 
Det gøres opmærksom på, at det er op til køberen selv, hvor hullerne skal placeres, dog kan man 
følge den vejledning, som passer til billederne.:  
 
Se billede 5.  
På sidebeklædningen er der 54 cm mellem hver hul/skrue. I hver ende på sidebeklædningen er der 5 
cm fra enden og ind til den første skrue/hul. Her bores der huller, og skruerne skrues på. 
 
Se billede 3. 
På ende beklædningerne er der 18 cm mellem hver hul/skrue. I bunden og toppen er der 10 cm til 
den første skrue. 
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Plastikhætterne sættes på skruerne, som monteres og skrues på i de små huller dertil. 
Til sidst sættes ”stålhætterne” på som pynt. 
 
NB! Der SKAL bruges sanitær silikone (vådrums silikone) til at tætne med. Dette gøres ved de 2 
afløb. (Se billede 1+4). Når møtrikken skrues på ved de 2 afløb, kommes der silikone på inden der 
strammes helt til. 
 

 
Billede 1 
 

 
Billede 2   
                             

 

18 cm mellem hver skrue. 
Fra den øvre kant er der 10 
cm ned til den første skrue. 
Det samme i bunden. 

Set fra den ene ende, hvor der er flex slange 
fra bundafløb og fra ”topafløbet”. 

Set ind mod ”rummet” mellem 
selve karet og side beklædningen. 

Start med at bore/samle 
her ved de 2 pile. 
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Billede 3 
 

                                     
Billede 4     
 

 
Billede 5 
 

           
Billede 6 
 
 

Der er 54 cm mellem hver skrue på 
sidebeklædningen. 
 
 

Sådan samles benene i ”sammenfletningen” på 
endebeklædningen og sidebeklædningen. 

Set oppe fra. Bag disse 2 afløb skal 
der tætnes med vådsrums silikone. 
Dette gøres på bagsiden af karet. 
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Billede 7 
     
 

 
Billede 8 
 

 
Billede 9 
 
 
 
 
 
 

Sådan samles benene på 
siden. 
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Reklamationer: 
 
Kontroller ved modtagelsen at badekaret ikke har synlige skader eller mangler. 
Karet kan have pådraget sig skader under transporten. Hvis Karet har synlige skader ved 
modtagelsen, skal dette påpeges over for transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter 
straks at meddeles til butikken. 
 
Under installation: 
 
Mener De at deres produkt har fejl eller mangel, bedes de kontakte butikken der derefter vil 
kontakte Dansk bademiljø for at anmelde en reklamation. De vil derefter blive kontaktet inden for 5 
arbejdsdage af en tekniker, der telefonisk vil forsøge at lokaliser og afhjælpe Deres problem. 
Skønner teknikeren at et service besøg vil være nødvendigt vil dette blive aftalt ved samme 
lejlighed.      


