Voorbereidingen tbv de montage van
de Upfallshower.
Belangrijke aandachtspunten:
•

•

•
•
•

•

Voor montage, dient er water en elektra op de
leidingen aanwezig te zijn om de Upfall Shower te
kunnen testen. Waterleidingen goed doorspoelen,
zodat er geen gruis in de leidingen meer zit, dit kan
storingen aan de kraan veroorzaken en valt niet
onder garantie.
Voor plaatsing dient de vloer en achterwand
volledig waterpas en vlak zijn. De achterwand dient
volledig haaks op de vloer te staan (90 graden)
Er mag niet op de bak betegeld worden, anders past
het paneel niet.
Kit 24 uur laten drogen alvorens er gebruik van de
douche wordt gemaakt.
Upfall Douchevloer moet volledig waterpas
geplaatst zijn om het systeem goed te laten
functioneren.
Upfall paneel niet vastkitten aan de muur of
douchevloer

Vloer en afvoer
•
•

Teken de maten van de douchebak uit op de vloer.
In het donkergrijze vlak moet de 40/50mm pvc
afvoer komen.

Water aansluitingen
•

•
•

Water aansluiting op de wand: 2 haakse ½” bochten
naar beneden gericht. Hierop worden de water
slangen, die aan het Upfall paneel bevestigd zijn,
aangesloten. In plaats van twee ½ bochten is het
mogelijk om twee ballofix afsluiters te plaatsen; dit
werkt makkelijker bij eventuele service.
Let op dat warm water links en koud water rechts
wordt aangebracht!
Leidingen eerst goed doorspoelen, zodat er geen
gruis meer in de leidingen zit. Storingen
veroorzaakt door vuil en kalk vallen niet onder
garantie.

Elektra aansluiting
Voor de Upfall is een 220volt aansluiting nodig. Plaats
daarvoor een water dichte lasdoos met het hart op het
aangegeven punt. In de lasdoos een geaarde aansluiting voor
220 volt. Aardlek schakelaar 30mAh

Opmerkingen:
•

•
•

•
•
•

De Upfall douchevloer kan geplaatst worden op de vloer, maar kan ook gedeeltelijk of geheel ingebouwd worden. ! Bij
inbouw van de douchebak in de vloer, dient u rekening te houden, dat aan de onderzijde van het kleine reservoir
er leidingen bevinden.
Het douchepaneel moet na plaatsing goed bereikbaar zijn voor service.
Storingen veroorzaakt door kalk, vuil in de leidingen vallen niet onder garantie, alsmede onjuist gebruik, onjuiste
installatie of aanbrengen van (technische) wijzigingen.
Waterdruk 3 tot maximaal 5 bar
Indien de aansluitpunten niet correct zijn aangebracht , kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
De ruimte dient goed toegankelijk te zijn.

Onderhoud: regelmatig schoonmaken met zachte zeep zonder schuurmiddel, alcohol en chloor.
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