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Snelstartgids



Veel plezier met de Loopz!

*

* UV-C LED is alleen inbegrepen bij de Loopz Plus

Lees de handleiding voor gebruik. Daarnaast wijzen wij u

graag op de veiligheidsinstructies meegeleverd in de doos.

Alle handleidingen zijn ook te vinden via www.hamwells.com.

Save water, have a better shower



Plaatsen van de Loopz

1. PLAATS DE MODULE

Plaats de Loopz hellend richting de afvoer zodat het 

 water weg kan stromen.

2. HET BEDIENINGSPANEEL

Let op, geleid de voedingskabel via de daar-

voor bestemde kabelgoot uit de module.

3. PLAATS HET FILTER 

Let op, de opstaande rand van het filter moet naar boven 

gericht zijn en aansluiten op de voorzijde van de module.

1 °



5. PLAATS DE VLONDER

Zorg ervoor dat de vlonder in de uitsparing valt. Let 

op, de maximale belasting voor de Loopz is 100 kg.

6. CONNECT THE ADAPTER

Verbind de 12V voedingskabel van de Loopz met de 

kabel van de adapter. Sluit de adapter aan op de 

spanningsbron. Let op, de adapter moet in een droge 

omgeving geplaatst worden.

4. KOPPEL DE DOUCHEKOP

Draai het koppelstuk van de doucheslang op het 

 bedieningspaneel. 



LED signaal

De LED op het bedieningspaneel geeft drie verschillende signalen 

om het gebruik van de Loopz te vereenvoudigen: een knipperend 

een continu en een vervagend signaal.

7. PLAATS DE STOP

Plaats de stop in het water-

reservoir. Verwijder na het gebruik 

de stop om het waterreservoir te 

legen.

8. CONTROLEER HET NIVEAU

Vul het waterreservoir minimaal tot het aangegeven 

water niveau. Controleer of de LED op het bedienings-

paneel een continu signaal geeft.

ready for use in usefill the reservoir

Vullen waterreservoir

Let op, laat geen schadelijke 

stoffen achter in het milieu.!



Hamwells Nederland B.V.

Pelgrimsstraat 3, 3029 BH Rotterdam, 

Nederland

hamwells.com/loopz

Vragen? Mail ons loopz@hamwells.com

9. GEBRUIK LOOPZ

Wanneer de LED een continu signaal geeft, is 

de Loopz klaar voor gebruik.

Druk de knop in om te douchen, druk de knop 

nogmaals in om de Loopz uit te zetten.

10. ONDERHOUD

Spoel na elk gebruik het microfilter af d.m.v. een externe waterbron.

Om de Loopz in optimale conditie te houden adviseren wij deze te reinigen 

met behulp van milde schoonmaakmiddelen. Voeg schoonmaakmiddel toe 

aan het reservoir om de Loopz te spoelen. Reinig af en toe de douchekop 

door de kap te verwijderen. 

Let op, het gefilterde water heeft niet 
de kwaliteit van drinkwater.

Voorkom overmatig zeepgebruik.

Douchen

!

!


