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Het is noodzakelijk om de Joulia douchegoot-wtw 
geregeld schoon te maken. Dit verlengt de levensduur van 

het product en zorgt voor een maximaal rendement.

Het advies is om de douchegoot-wtw iedere maand te 
controleren op haar en vuil. 

clean.joulia.com

Ga naar clean.joulia.com of scan deze QR-code. Op deze pagina vind je 
instructies (en een video) hoe je de douchegoot-wtw reinigt. 

http://clean.joulia.com


- Gebruik geen agressieve of niet-verdunde reinigingsmiddelen.

- Verwijder bij het schoonmaken ook altijd de sifonkap.

- Test het reinigingsmiddel altijd eerst op een onopvallende plek. 

- Spoel de douchegoot, nadat je klaar bent met schoonmaken, 
door met een flinke hoeveelheid water.

- Nadat je de sifonkap hebt teruggeplaatst, is het belangrijk om 
deze weer te vullen met water om stankoverlast te voorkomen. 

Instructies:

LET OP: Als je de reinigingsborstel gebruikt, moet je eerst 
de sifonkap verwijderen.



Afdekrooster

Warmtewisselaar

Kunststof sluiting (open)

Sifonkap

Afdichtingsrubber

Extra akoestische lekdetectie

Benamingen:

Bajonetsluiting
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Verwijder het afdekrooster met de 
meegeleverde zuignap. 

Maak het afdekrooster schoon met 
een zachte doek. 

LET OP: Randen kunnen scherp zijn!
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Let op: zorg ervoor dat je de sifonkap 
verticaal en parallel aan de goot 
omhoog tilt. 

Spoel het vuil weg met de douchekop. 

A

B

B

Draai de twee hendels 90°     A

Verwijder nu de sifonkap.      B
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Gebruik onze reinigingsborstel voor het 
verwijderen van vastzittend vuil of 
haren.

Met deze borstel kun je ook makkelijk 
de hoeken en gleuven tussen de 
warmtewisselaar schoonmaken. 
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De borstel is ook te gebruiken om de 
sifonkap te reinigen. 

Let op:  druk tijdens het schoonmaken 
niet te hard met de borstel op de 
onderdelen.



- Maak de wisselaar voorzichtig schoon.

- Zorg ervoor dat de akoestische 
lekdetectie op zijn plaats blijft. 

Let op:  druk tijdens het schoonmaken 
niet te hard met de borstel op de 
onderdelen.

Let op: voor de veiligheid hebben we 
een extra (akoestische) lekdetectie 
ingebouwd. buzzer.joulia.com

B
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8 Vul de douchegoot-wtw met water om 
stankoverlast te voorkomen. 
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Tip:  Je hoort de sifonkap vastklikken. 
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B

A

A

C

Laat de sifonkap parrellel aan de    A 
douchegoot zaken. 

Zorg ervoor dat de sifonkap op het   B 
bajonetoog rust. 

Draai nu de hendels weer 90° tot de   C

startpositie.

Zorg ervoor dat als je de sifonkap terug 
plaatst dat deze stevig vastzit in de goot.



De Joulia douchegoot-wtw is nu weer 
schoon en gereed om veel energie te 

besparen.

Verloopt het reinigingsproces niet zoals het hoort? Neem contact op met 
het installatiebedrijf die de douchegoot-wtw heeft geïnstalleerd. 



Joulia Inline 
www.joulia.com

http://joulia.com



