
Gebruiksaanwijzing & Onderhoudsvoorschriften 

Whirlpool Bad 
Lees voor gebruik de volgende instructies zorgvuldig door. 

Uw nieuwe Whirlpool-bad en systeem is in onze fabriek in het Verenigd Koninkrijk 
vervaardigd, samengesteld en uitvoerig getest. Het systeem voldoet aan de meest 
recente Britse en Europese veiligheidsnormen. 

1. Dit whirlpool bad is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen
betreffende het gebruik van het apparaat van een verantwoordelijk persoon.

2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het
apparaat spelen.

3.Het systeem moet van het elektriciteitsnet worden gescheiden wanneer het niet in
gebruik is.

4. Laat altijd eerst koud water in het bad stromen wanneer u het vult, voordat u de
warme kraan opendraait.

5. Voordat u uw whirlpoolsysteem activeert, dient u ervoor te zorgen dat de
whirlpooljets bedekt zijn met minstens 25 mm water en dat het aanzuigfilter aan de
zijwand niet verstopt is. (Standaardsysteem). Het aanzuigfilter is afgedicht en niet
verstopt. (Vortex-systeem).

6. Gebruik badschuim spaarzaam. Voeg slechts een druppel badschuim per keer toe
terwijl de whirlpool draait.  Volg bij gebruik van speciaal voor Whirlpools gemaakte
badschuim de aanwijzingen op het etiket.

7. Activeer uw whirlpool bad door één keer op de bedieningsknop aan de zijkant van
het bad te drukken. Om het systeem uit te schakelen drukt u nogmaals op de knop.



8. Het is mogelijk om de kracht van jets naar voorkeur aan te passen door de
buitenste ring van de aan/uit-knop te draaien terwijl het systeem in werking is.

9. Wij raden u aan de whirlpool in het begin niet te lang te gebruiken. Begin met het
systeem 7 - 10 minuten per keer te gebruiken. Bouw dit geleidelijk op tot 20 of 30
minuten, zodra uw lichaam gewend is aan het hydromassage-effect.

Algemeen Onderhoud 

1. Om de duurzame kwaliteit van uw whirlpoolsysteem te waarborgen, raden wij u
aan om na gebruik en het legen van het bad en alle jets met een zachte vochtige
doek af te nemen om zeepresten en vuil te verwijderen.

2. Standaardsysteem. Controleer na gebruik of de zuigfilter helder blijft en niet
verstopt is door zeep, haren of ander vuil. Als de zuigfilter niet helder is, verwijder
dan de deksel door de bevestigingsschroef los te draaien en maak de filter schoon.

3. Vortex-systeem. Plaats uw hand rondom de chromen schijf in de bodem van het
bad en trek stevig naar boven. Zorg ervoor dat de filterbeker vrij blijft en niet
geblokkeerd wordt door zeep, haar of andere vuildeeltjes.

Standaard Systeem   Vortex Systeem 

WAARSCHUWING: 
Na het verwijderen en reinigen van de zuigfilters is het voor persoonlijke veiligheid 
van essentieel belang dat filter  ALTIJD onmiddellijk VERVANGEN wordt. 

Algemene hygiëne 

Volgens de normale hygiënische gebruiken is het noodzakelijk om het binnenwerk 
van uw whirlpoolsysteem te reinigen met een daarvoor bestemde Whirlpool cleaner 
en een sterilisatievloeistof.  

Volg voor alle reinigingsdoeleinden stap voor stap de instructies op het etiket van de 
door u gekochte Whirlpool cleaner. 



Important notes. 

- Wanneer het systeem niet in gebruik is, raden wij aan de elektrische voeding uit te
schakelen met de scheidingsschakelaar.

- De RCB (stroomonderbreker) moet typisch maandelijks gecontroleerd worden door
op de testknop te drukken.

- Indien het bad gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, (als u bijv op vakantie
bent) is het aan te bevelen om het systeem na het laatste bad voor uw vertrek te
ontsmetten met een Whirlpool cleaner en bij terugkomst nogmaals voordat u het bad
gebruikt.

- Het systeem is ontworpen voor een optimale afvoer. Na het legen van het bad zul er
nog enige tijd wat water uit de jets en de afzuiging druppelen, dit is heel normaal.

- Alle onderdelen van het whirlpoolsysteem kunnen met normale huishoudelijke
schoonmaakmiddelen worden gereinigd. Schurende reinigingsmiddelen MOETEN
NIET worden gebruikt op verchroomde of vergulde fittingen.

- De pneumatische schakelaar is niet geheel waterdicht, daarom moet bij de
installatie van het systeem de stand van de douche niet direct op de schakelaar
staan.

- Onder normale bedrijfsomstandigheden zou er geen onderhoud aan het systeem
nodig moeten zijn tijdens de levensduur van het product. Er zijn geen onderdelen die
door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Mocht er toch een storing optreden,
neem dan contact op met de leverancier. Pogingen om een van de onderdelen te
wijzigen kunnen schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

- Voor meer informatie over het verkrijgen van een Whirlpool-reiniger en het
onderhoud van uw Whirlpool-systeem kunt u contact opnemen met onze
klantenservice afdeling.
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