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e-Shower
e-Shower wandmodel (reservoir)*
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Deze handleiding geeft een beknopt overzicht van de e-Shower,
veiligheidsinstructies en het dagelijks gebruik. Voor volledige
instructies verwijzen wij u naar de installatiehandleiding en de
uitgebreide gebruikershandleiding.

U kunt deze aanvragen via www.hamwells.com/nl/bestel

Technische specificaties
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Afmetingen douchekolom: 2142 mm (L) x 280 mm (B) x 218 mm (D)
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Gewicht: 30 kilo
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Maximaal opgenomen vermogen: 500W
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Voeding (net): 240V/50Hz
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2142

zijaanzicht

Aardlekschakelaar: 30mA

vooraanzicht

Algemene beschrijving e-Shower (fig.1)
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1.

Regendouche

6.

Reinigingsreservoir
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2.

Handdouche
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Onderpaneel

3.

Display
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SmartStop

4.

Schermknoppen

9.

Filter

5.

Draai-drukknop

10.

Reservoir of douchebak
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(fig.1)

* Getoonde e-Shower is slechts 1 voorbeeld van de verschillende e-Shower opties.
De afmetingen van de douchekolom blijven hetzelfde bij elke optie.

Veiligheidsinstructies
Als er tekenen zijn die op beschadiging van de e-Shower wijzen
of de e-Shower functioneert niet naar behoren schakel dan
onmiddelijk de e-Shower uit door op de draai-drukknop te
drukken en neem dan direct contact op met uw leverancier.

• Nieuwe gebruikers moeten gewezen worden op deze
veiligheidsinstructies.
• De e-Shower nooit zelf openmaken en repareren.
Geen veranderingen uitvoeren of toevoegingen installeren.
De e-Shower bevat onderdelen die onder stroom staan. Na het
openmaken van het glazen frontpaneel bestaat levensgevaar.

• Personen, die het gebruik van de e-Shower niet kennen, dienen
geïnstrueerd te worden.
• Voor elk gebruik van de e-Shower dient u de instelling van de
watertemperatuur te controleren.
• Als u een kinder- of babybadje vult met de handdouche, check dan
altijd met een thermometer of het water de juiste temperatuur heeft!
• De handdouche geeft altijd leidingwater. Het water tijdens de
FreshCycles (uit de regendouche) wordt continue gefilterd, gezuiverd
en ververst. De kwaliteit van het water blijft echter afhankelijk van
het gedrag en hygiëne van de gebruiker.
• Het wordt afgeraden het water uit de regendouche te drinken.

• Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen
en toebehoren uitgevoerd worden door gekwalificeerde
onderhoudsmonteurs met voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de fabrikant.
• Laat nooit kinderen of onbekwame personen van de e-Shower
gebruik maken zonder begeleiding.

• Raadpleeg altijd eerst uw huisarts bij allergieën, infectiegevoeligheid
(bijvoorbeeld open wonden), huidproblemen of twijfel over uw
gezondheid voordat u gebruik maakt van de regendouche.

Dagelijks gebruik van de e-Shower
Druk de knop in
Lorem ipsum
om de e-Shower
te activeren

Klassieke douche
Quick clean

Fresh Cycles
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Lorem ipsum

Lorem ipsum

Klassieke douche

Klassieke douche

Klassieke douche
Fresh Cycles

Zet de handdouche aan
Korte sessie om te wassen
en af te spoelen.

38.0.0C C
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Druk
de knop
knopinin
Druk de
Lorem
ipsum
Lorem
ipsum
om
e-Shower
om de
de e-Shower
te activeren
activeren

Fresh Cycles
Klassieke
douche

Quick clean

ontgrendel

Fresh Cycles

Fresh Cycles
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ontgrendel

Quick clean

38.0 C

Lorem ipsum

Klassieke douche
Fresh Cycles

ontgrendel

Zet daarna de
FreshCycles aan
Deze bereid zich voor...
Geniet nu van de water- en
energiebesparende sessie.
Druk de knop in
Lorem ipsum
om de e-Shower
te activeren

Zet het scherm aan
De e-Shower staat automatisch in
de klassieke douche modus.

Kies de gewenste temperatuur
De e-Shower begrenst de temperatuur op
38 °C. Als u warmer wilt douchen dan de
ingestelde grens, dan moet u eerst op
de knop rechtsonder drukken om het
38.0teC ontgrendelen.
temperatuurslot

Klassieke douche

Quick clean

Fresh Cycles
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Lorem ipsum

Klassieke douche
Fresh Cycles

Tijdens het douchen kan er altijd
gewisseld worden tussen de klassieke
douche en FreshCycles.

ontgrendel

Stop de FreshCycles
De e-Shower hoeft niet uitgezet te
worden, deze zal automatisch uitgaan.
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Na elke douchebeurt het filter reinigen.
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Gebruik hiervoor een schoonmaakborsteltje.

Neem contact op met uw leverancier:
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