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•

Onder de afdekplaat vindt u het reservoir dat regelmatig moet worden
schoongemaakt. Door de Upfall Shower in het begin zonder
afdekplaat te gebruiken leert u al snel hoe frequent u dat moet doen.
Over het algemeen is 1x per week voldoende. Het gebruik van een
ragebol en rattestaart wordt aanbevolen. Zie website wwwbadgeur.nl.

•

De Upfall Shower heeft een zogenaamde “backwash” functie. Dat
betekent dat als uw systeem stopt, het water dat in het systeem
aanwezig is, in omgekeerde richting, dus uit het filter terugstroomt in
het reservoir. Vuil en haren laten daardoor los van het filter en
verdwijnen in de afvoer. Toch is het raadzaam regelmatig het filter te
verwijderen en schoon te maken.

•

De thermostaatkraan van de reguliere handdouche af en toe van de
vergrendeling afhalen en enkele keren van links naar rechts draaien,
voorkomt afzetting van kalk en vuil.

Naast het regelmatig schoonhouden van het aanzuigfilter is het ook
belangrijk om het reservoir schoon te houden. Dit is eenvoudig te doen
door het reservoir 1x per week met een “ragebol” te reinigen. Deze
heeft lang haren en komt eenvoudig in alle hoeken.
Om het schoonmaken te vergemakkelijken kunt u ook de waterinloop
bescherming definitief verwijderen.

Gebruik zachte schoonmaakproducten, geen schuurmiddelen. Controleer ook
regelmatig de afvoer naar het riool op vervuiling en/of verstopping.
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Onderhoud Upfallshower bij matig gebruik
Afhankelijk van de frequentie van gebruik moet de leidingen en de hoofddouche van de
Upfallshower schoongemaakt worden. Zeep resten, vetten, e.d. kunnen aanslag achterlaten.
U kunt dit het beste regelmatig doen met Upfallshower cleaner.
Om u te herinneren verschijnt er in de display van de Upfallshower om de 30 douche beurten
een blauwe balk in het beeld met het cijfer 1. Deze balk blijft in het beeld staan en kunt u
alleen wegkrijgen door het spoelprogramma te activeren. Het aantal douchebeurten waarna de
display u de herinnering geeft is te wijzigen.
Spoelprogramma:
•

•

Het spoelprogramma van de Upfallshower kunt u
activeren door 2 keer de – en vervolgens 2 keer de + toets
in te drukken.
Voeg de cleaner in het reservoir pas toe als er water uit de
hoofddouche komt.

Zodra de hoofddouche water geeft voegt u de cleaner toe, anders
kan het reinigingsmiddel direct de afvoer inlopen bij het
voorspoelen van het systeem. Tijdens het reinigings programma
zal het water licht gaan schuimen. U kunt het programma niet
onderbreken.
Verkrijgbaar bi jwww.badgeur.nl

Sterk vervuilde Upfallshower reinigen:
Indien de Upfallshower lange tijd stil heeft gestaan of sterk
vervuild is, kunt u deze grondig reinigen met Microx in plaats van
Upfallcleaner. Microx is een biologisch afbreekbaar desinfectie
middel dat alle soorten aanslag in leidingen verwijdert. Dit
reinigen kunt u het beste doen door de Upfallshower normaal aan
te zetten en de temperatuur op 20 graden te zetten. De
Upfallshower zal dan tijdens het programma geen warm water
meer bijmengen waardoor het reiniging middel optimaal kan
werken. Laat de douche lopen totdat deze na een half uur uit
zichzelf afslaat. Deze methode van schoonmaken kost alleen een
beetje stroom en geen water.
Verkrijgbaar www.badgeur.com
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Onderhoud Upfallshower bij intensief gebruik
Bij dagelijks gebruik door meerdere personen dient de Upfallshower wekelijks schoon gemaakt te
worden en het liefst met Microx. Maak een gewoonte om dit op een vaste dag te doen, bijvoorbeeld
in het weekend.
Zeep en shampoo gebruik laten resten achter die zwarte aanslag kunnen veroorzaken. Het is dus
belangrijk dat u onderstaande reiniging methode wekelijks toepast. Bij zwarte aanslag kunt u de
douchekop open maken en reinigen.
Wekelijks intensieve reiniging:
•
•
•
•
•
•

Stap onder de Upfallshower om te douchen zoals je dat dagelijks doet.
Als je klaar bent, zet de temperatuur op 20 graden en stap uit de douche
Vul een dopje met cleaner of liever met Microx en leeg die onder de douchestraal
Laat de douche normaal lopen totdat deze afslaat. Er zit een timer op het systeem van 30
minuten.
Hetzelfde water blijft nu rondgepompt worden, dus geen extra watergebruik.
Na het afslaan kun je met een ragebol de drain schoonmaken en naspoelen. Dit kun je ook
doen tijdens het douchen als je dat wilt, de UV lamp dood alle bacteriën als je eronder
staat.

Belangrijk: Gebruik zeep en shampoo met mate! Teveel zeep en
shampoo kan vervelende aanslag veroorzaken!
Bij vragen over gebruik en reiniging kunt u altijd bellen of appen met 06 275 273 00

Storingen door vuil in de leidingen, kalk, onjuist gebruik, onjuiste installatie
en zelf aangebrachte (technische) aanpassingen vallen niet onder garantie.

Upfallshower BV – Antennestraat 8 – 1322AB – Almere – 036 536 5700 – 06 275 273 00
info@upfallshower.com – www.upfallshower.com
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