Onderhoud van de Upfall Shower Premium, Drain en Tray
Gefeliciteerd met uw Upfall Shower!
Om lang plezier van uw Upfall Shower te hebben, adviseren wij regelmatig onderhoud.
Uw Upfallshower is een geavanceerd douchesysteem, dat uitgebreid is getest op veiligheid.
Hoewel het systeem is uitgerust met een spoelfunctie vóór ieder en na ieder douche gebruik en met een krachtige UV‐lamp,
die bacteriën onschadelijk maakt, is het verdere onderhoud door uzelf noodzakelijk.
Xenz aanvaardt geen enkele aansprakelijk, indien de onderhoud instructies niet nauwlettend in acht zijn genomen.

Gebruik nooit harde borstels of agressieve schoonmaak middelen.

Gebruik nooit andere schoonmaakmiddelen dan die wij adviseren
 Bij twijfel raadpleeg altijd onze technische dienst

Het reservoir van de Upfallshower
Uw Upfallshower is uitgerust met een klein water reservoir, dat met een deksel is afgesloten.
Onder het deksel van dit reservoir bevinden zich verschillende onderdelen.

Wekelijks reinigen van het filter en schoonhouden van het reservoir
*indien gewenst kan de frequentie hoger zijn
Filter B is het aanzuigfilter. Deze moet regelmatig (bijvoorbeeld 1x per week) schoongehouden worden. Verwijder de haren van de filter,
zodat deze niet in de hoofddouche komen.
Filter B schoonhouden, zodat het niet verstopt raakt. Indien het filter verstopt is, zal er ook minder water uit de Wellness‐douche komen.
U kunt filter B schoonmaken door gebruik van zachte zeep middelen en een zachte borstel.

Draai het filter een slag met de
klok mee

Trek de filter voorzichtig naar u
toe. Spoel het af en verwijder
haren.

Schuif de filter nu weer
voorzichtig rechtstandig terug op
de aanzuigleiding

Uw Upfall is weer klaar voor
gebruik

Naast het regelmatig schoonhouden van filter B is het belangrijk om het reservoir schoon te houden. Dit
is eenvoudig te doen door het reservoir met een “ragebol” te reinigen.
Deze heeft lang haren en komt eenvoudig in alle hoeken. Gebruik zachte schoonmaakproducten, geen
schuurmiddelen.
Controleer ook regelmatig de afvoer C op vervuiling en/of verstopping.

Periodiek reinigen
Afhankelijk van de frequentie van gebruik moet de leidingen van de Upfallshower schoongemaakt worden. Zeepresten, vetten, e.d. kunnen
aanslag achterlaten in de leidingen. U kunt dit bij intensief gebruik iedere week doen of om de week met Upfallcleaner.
Periodiek reinigen:


Het reinigingsprogramma van de Upfallshower activeren door 2 keer de – en vervolgens 2 keer
de + toets in te drukken zal het systeem zichzelf gaan spoelen.
Voeg de cleaner in het reservoir pas toe, wanneer er water uit de hoofddouche komt.
Indien de hoofddouche niet werkt, kan het reinigingsmiddel direct de afvoer inlopen bij het
voorspoelen van het systeem. Tijdens het reinigingsprogramma zal het water licht gaan
schuimen.




Sterk vervuilde Upfallshower reinigen:


Indien de Upfallshower lange tijd stil heeft gestaan of sterk vervuild is, kunt u deze periodieke
reiniging uitvoeren met Microx in plaats van de Upfallcleaner.



Microx is een biologisch afbreekbaar desinfectie middel dat alle soorten aanslag in leidingen
verwijdert.

Antibacteriële coating aanbrengen in reservoir


U kunt het reservoir van de Upfallshower Premium, Drain en Tray antibacterieel maken door
het aanbrengen van een Nano coating.



Nano coating geeft een maanden lange bescherming tegen het aanhechten van bacteriën op
de wanden van uw Upfall reservoir.

Vervuilde douchekop en/of haren in de douchekop
Indien filter B niet frequent schoongemaakt wordt, kunnen er haren in het systeem gezogen worden en soms uit de uitstroom openingen van
de douchekop komen. Met Upfallshower haarontstopper zijn de haren eenvoudig te verwijderen. Het middel lost de haren op zodat deze met
water weggespoeld uit de douchekop kunnen worden.












Draai de Upfall hoofddouche los van de douche arm. Als deze vast zit, de kop losdraaien met
een tang. Gebruik dan wel een doek tussen de tang en douchekop om beschadiging te
voorkomen.
Leg de douchekop plat op de douche vloer. Hierdoor zijn de meeste water openingen
afgesloten. Doe dit wel op een tegelvloer of een andere harde regelmatige ondergrond, die
niet aangetast kan worden door de vloeistof.
Mix van beide flessen de zelfde hoeveelheid samen in beker. Vul hierna via de opening van
de douchekop deze totdat de vloeistof overstroomt.
Laat de douchekop zo ongeveer twee uur staan.
Haal de handdouche los van de doucheslang en druk het uiteinde van de douche slang op de
ingang van de hoofddouche. Onder de douchekop uit zal nu een bruin kleurig water vloeien
ten teken dat de haren zijn opgelost.
Spoel de hoofddouche lang genoeg door om er zeker van te zijn dat er geen reiniging middel
is achtergebleven.
Plaats de hoofddouche weer terug aan de stang.
De Upfall douchekop is nu schoon en ontdaan van haren. Mocht het euvel zich weer
voordoen, herhaal dan bovenstaande handeling.

Bovenstaande reiniging producten zijn verkrijgbaar via www.badgeur.com

