Aanbevolen reiniging bij dagelijks gebruik

Bij dagelijks gebruik moet het Upfallshower systeem wekelijks gereinigd worden zoals hieronder door ons is aangegeven.
Indien dit onderhoudwekelijks goed word uitgevoerd zult u geen problemen met uw Upfallshower ondervinden.
•
•
•
•

Gebruik zeep en shampoo met mate! Zeer belangrijk.
Gebruik het liefst biologisch afbreekbare zeep en shampoo
Gebruik geen andere reiniging middelen dan Upfallshower Cleaner en Microx (www.badgeur.nl)
Bij twijfel neem contact met ons op.

1.

Verwijder de deksel van de vloerdrain en maak deze schoon aan de onderzijde.

2.

Gebruik de handdouche en maak alles in de drain nat met water. Zet de handdouche aan
met de kraan op het douchepaneel

3.

Verwijder het filter door deze naar je toe te trekken met een draaiende beweging. Maak
het filter schoon en verwijder haren. Om het filter makkelijker los en vast te zetten kan
vaseline gebruikt worden

4.

Maak de drain schoon met een ragebol van aanslag (ragebol o.a. te koop via
www.badgeur.nl)

5.

Maak de opening schoon met de rattestaart (rattestaart o.a. te koop via www.badgeur.nl)
tot zover je kunt komen, niet forceren dat is niet nodig

6.

Plaats het filter weer terug

7.

Start de Upfallshower met de middelste toets. Denk eraan het zijn tiptoetsen en geen
druktoetsen, dus lichtjes drukken.

8.

Wacht tot de douche start en zet de temperatuur terug met de min toets naar 20 graden.
Het systeem mengt nu geen water meer bij en draait alleen met zijn eigen water. Denk
eraan het zijn tiptoetsen en geen druktoetsen. Als je te hard drukt verschijnen er drie rode
balkjes onderin het beeld.

10.

Gooi één dopje met microx onder de waterstraal op de vloer en laat de douche lopen
totdat hij vanzelf afslaat na 30 minuten en klaar voor gebruik is voor de volgende
bewoners. De douche is nu geheel gedesinfecteerd.

11.

Doekje halen over de hoofddouche aan de boven en onderzijde

Zwarte aanslag uit douchekop, haren uit de douchekop
Het gebruik van overmatig zeep, shampoo en andere producten kan leiden tot zwarte vervuiling die uit de douchekop
komt. Het niet wekelijks schoonmaken van de filter kan ervoor zorgen dat haren in het systeem getrokken worden. Indien
u te maken heeft met zwarte vervuiling in de douchekop of haren adviseren wij de douchekop los te halen en van binnen
schoon te maken terwijl u het systeem doorspoelt met een half pakje backing soda net zo lang totdat de vervuiling weg is.
Indien de vervuiling terugkomt, herhalen. U kunt het systeem simpel doorspoelen door de Upfallshower aan te zetten en
de temperatuur direct na starten van het systeem terug te zetten naar 20 graden. Uw Upfallshower zal dan geen warm
water meer gebruiken en alleen een klein beetje stroom. U kunt deze manier van reinigen meerdere keren achter elkaar
doen totdat het probleem is verholpen.
Om opnieuw aanslag te voorkomen:
•
•
•
•
•

Reinig het systeem wekelijks
Gebruik zeep en shampoo met mate
Gebruik het liefst biologisch afbreekbare zeep en shampoo
Gebruik geen andere reiniging middelen dan Upfallshower Cleaner en Microx (www.badgeur.nl)
Bij twijfel neem contact met ons op.

Let goed op de Upfallshower heeft tiptoetsen!
Bij te hard drukken zullen deze geen reactie geven.

