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Veiligheidsinstructies
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NL v1.0
• Zet de Loopz nooit aan als het waterreservoir leeg is, dit kan leiden tot schade

Nederlands

aan de electronische componenten .
• Het waterreservoir van de Loopz moet met voldoende water gevuld zijn (zie de

1. Veiligheidsinstructies

sticker in het waterreservoir) anders werkt de pomp niet naar behoren.
• Let op, reinig altijd het filter voor gebruik van de Loopz. Reinig het filter d.m.v.

• Nieuwe gebruikers moeten gewezen worden op de veiligheidsinstructies.
• Laat nooit kinderen of onbekwame personen van de Loopz gebruik maken
zonder begeleiding.
• Raadpleeg altijd eerst uw huisarts bij allergieën, infectiegevoeligheid (bij
open wonden), huidproblemen of twijfel over uw gezondheid voordat u

een externe bron zodat het vuil niet in de Loopz terecht komt.
• Na elk gebruik van de Loopz dient u het water weg te laten lopen in verband

Na ieder gebruik
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met hygiëne zodat bacterieën en schimmels geen kans krijgen.
• Let op dat water waar chemicaliën in opgelost zijn, zoals zeep, niet in het milieu
worden achtergelaten.

gebruik maakt van de Loopz.
• Doe nooit water warmer dan 60 °C in het waterreservoir! Dit kan

Microfilter

* Voeg een mild schoonmaakmiddel toe aan het waterreservoir. Spoel de
pomp door de Loopz enkele minuten aan te zetten. Leeg het reservoir en
spoel vervolgens met alleen water.

2. Beschrijving en functie

brandwonden veroorzaken. Controleer altijd of het water de juiste

3.2 Opslag en transport

temperatuur heeft wanneer er warm water wordt toegevoegd aan het

2.1 Beoogd gebruik van het product

Zorg dat de Loopz droog en schoon wordt opgeborgen. Plaats of transporteer

waterreservoir.

De Loopz is een draagbare circulatie douche, die ontworpen is voor buitengebruik.

de Loopz altijd horizontaal om te voorkomen dat de onderdelen beschadigen.

De Loopz functioneert als een conventionele douche, echter wordt het

Maak gebruik van de elastieken band om de onderdelen bij elkaar te houden.

• Let op het water van de Loopz is geen drinkwater. Wij raden het ten zeerste
af om het water van de Loopz te drinken.

watergebruik gereduceerd door het douchewater op te vangen, te filteren en
vervolgens weer omhoog te pompen.

• Controleer of de plaatselijke netspanning identiek is met het aangegeven
voltage van de Loopz (zie 2.2 Specificaties).
• Controleer voor gebruik van de Loopz altijd of de waterdichte connectors
correct zijn aangesloten.
• Let op, oneigenlijk gebruik van de Loopz kan schade aan het product

Wij behouden ons het recht voor op drukfouten en wijzigingen in product,
De Loopz is beschikbaar in twee versies: de Loopz Basic en de Loopz Plus. Beiden
tussen de Basic en Plus is het UV-C led dat bij de Loopz Plus is ingebouwd om de

5. WEEE-richtlijn

filtratie van het water uit te breiden.

Elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden weggegooid met het
afval van de consument volgens de Europese WEEE-richtlijn.

• Let op, wanneer er geen door Loopz goedgekeurde adapters of verlengkabel

Indien het product wordt onderhouden zoals omschreven (zie 3.1 schoonmaak-

wordt gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.

procedures), heeft de Loopz een fabrieksgarantie van één jaar. Deze garantie

uitgevoerd worden.

verpakking of productdocumentatie.

modellen maken gebruik van een sediment filter en een microfilter. Het verschil

veroorzaken.

• Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen en toebehoren

4. Disclaimer

vervalt, wanneer het product beschadigd is door oneigenlijk gebruik.
Productondersteuning: hamwells.com/loopz

• Wanneer de Loopz (of een aanverwant product) zichtbare schade vertoont
of niet naar behoren functioneert, is het van belang deze niet te gebruiken.

2.2 Specificaties

6. CE markering

Neem contact op met de leverancier.

703 x 703 x 100 mm / 27.67x27.67x4”

Hamwells Nederland B.V. zorgt ervoor dat het product voldoet aan de Europese

10 kg / 22lbs

basisnormen en richtlijnen.

• De Loopz Plus bevat een UV-C LED. Waneer deze zichtbare schade heeft
dient u de Loopz niet te gebruiken, direct contact met UV-straling kan

12VDC input SELV

schade veroorzaken aan de ogen en / of huid.

45W max. energieverbruik
IP68 connectoren

• Plaats de Loopz op een gelijkmatige ondergrond om instabiliteit te
voorkomen.

3. Onderhoud

• Pas op voor klemgevaar bij het plaatsen of het verplaatsen van de Loopz,
gezien het gewicht van 10 kg /22 lbs.
• Pas op voor klemgevaar bij het plaatsen van het bedieningspaneel en het
filter, de randen van deze onderdelen kunnen scherp zijn.

3.1 Schoonmaakprocedures
Wij adviseren de Loopz onderdelen volgens volgend schema te reinigen met milde
schoonmaakmiddelen.

