
® Bitte reinige mich! Please clean me! Nettoie-moi! Reinig mij a.u.b.! 
Aber nicht mit: But not with: Mais pas avec: Maar niet met: 
Essigsäure Acetic acid Acide acétique Azijnzuur 
Citronensäure Citric acid Acide citrique Citroenzuur 

SCAN ME Ameisensäure Formicacid Acide formique Mierenzuur 
Javel Wasser Javel water Eau de Javel Bleekwater 

Versie: DGREI5P231122



Stap 1

Plaats als eerste de meegeleverde zuignap op 
het rooster. Verwijder vervolgens het rooster. 

Stap 2

Je ziet nu een gele sifon zitten. Draai de zwarte 
hendels naar buiten én in negentig graden.

Stap 3

Haal de sifon er langzaam uit.  

Stap 4

Met de meegeleverde borstel kun je de sifon 
schoonmaken. 

Let op! Gebruik bij het schoonmaken GEEN 
bleekwater, azijnzuur, citroenzuur of mieren-zuur. 
Het is verplicht alleen natuurlijke schoon-
maakmiddelen te gebruiken EN nadien goed door 
te spoelen met water. De kans bestaat anders dat 
het zwarte rubber loslaat.  



Stap 5

Om te voorkomen dat de sifon kapot gaat én 
het stankslot zijn werk kan doen, is het 
belangrijk dat er zich geen hard materiaal 
onderin de douchegoot bevindt. Denk aan 
steentjes, gruis of ander materiaal. 

Hierdoor valt de sifon niet goed in de 
behuizing en gaat onder andere de sluiting 
kapot. 

Stap 6

Let op! Voordat je de sifon terugplaatst, is het 
belangrijk dat je de zwarte hendels eerst op 
negentig graden zet. 

Plaats de sifonkap terug. Doe dit met beleid. 
Controleren of de sifonkap goed is terugge-
plaatst, door te kijken of het rubber goed 
aansluit. Is dit niet het geval? Druk dan de 
sifonkap licht aan of probeer opnieuw. Bij een 
juiste montage, zie je de hendels licht naar 
binnen gaan.

Stap 7

Als de sifon goed is teruggeplaatst, druk je de 
hendels naar beneden. Je voelt daarbij de 
sifon zichzelf als het ware vastzuigen. 

Bij het terugdraaien van de hendels dien je 
enige weerstand te voelen. De sifonkap is nu 
goed teruggeplaatst. 

Stap 8
Het enige wat je nu nog dient te doen, is de 
douchegoot-wtw te vullen met water, 
waardoor het stankslot zijn werk kan doen. 

TIP: Scan de QR-code op de voorpagina voor 
onze reinigingsvideo op Youtube.
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