
Gebruiksaanwijzing Geberit AquaClean 4000

10

 

Onderhoud en reiniging

Geberit AquaClean 4000 is een hoogwaardig product dat gemakkelijk schoon te 
houden is. 
WC-zitting en WC-deksel zijn gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te demonteren. 
Ook de douchekop kan gemakkelijk vervangen worden als hij verkalkt of verstopt is.

Onderhoudsinstructies

Voor het regelmatige onderhoud zijn in het algemeen alleen water, een mild, 
huidvriendelijk afwasmiddel en een niet-krassende spons of een zachte doek nodig. 
Voorkom de vorming van kalkafzettingen.

Componenten

Om te voldoen aan de behoefte aan design en functionaliteit bestaat de Geberit 
AquaClean 4000 uit verschillende componenten. Neem daarom de volgende 
reinigingsinstructies in acht, want voor oppervlak- of materiaalschade die een gevolg is 
van foutieve behandeling, geldt de garantie niet.

Agressieve reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het materiaal beschadigen. 
Neem daarom de volgende onderhouds- en reinigingsinstructies in acht.

1 WC-zitting en WC-deksel

2 Douchearm

3 Behuizing

1
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Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

Reinigingsmiddel

Reinigingsmiddel mag zwak zuur zijn, bijv. citroenzuur

Reinigingsmiddel liefst met water verdunnen

Reinigingsmiddel moet vloeibaar zijn

Reinigingsmiddel moet huidvriendelijk zijn

Reinigingsmiddel mag schuimend zijn

Reinigingsbenodigdheden

Spons

Doek, leren lap

WC-borstel
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Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

Reinigingsmiddel

Reinigingsmiddel mag niet poedervormig zijn, bijv. schuurpoeder of 
schuurmiddel

Reinigingsmiddel mag niet bijtend zijn, bijv. geconcentreerd chemisch 
ontstoppingsmiddel

Reinigingsmiddel mag niet irriterend zijn voor ogen en huid

Reinigingsmiddel mag niet geconcentreerd chloorhoudend zijn

Reinigingsmiddel mag niet schurend zijn, bijv. zand of schurende 
vloeistof

Xi

Reinigingsbenodigdheden

Krassende spons

Staalwol, staalreinigingsmiddel, pannenspons
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Tips

Probleem Verhelpen

Gebruik van desinfectiemiddel Desinfectiemiddel op een zachte doek doen en 
componenten daarmee afvegen. Testen of het 
materiaal bestand is tegen het desinfectiemiddel.

Verkalkte of door vreemde stoffen in het 
water verstopte douchekop

De douchekop om deze te reinigen een paar uur in een 
normaal in de handel verkrijgbaar kalkoplossend 
middel leggen.

WC-zitting, WC-deksel en behuizing reinigen

Voor het reinigen geen krassende spons of schuurmiddel gebruiken. Ook het gebruik 
van reinigingsmiddelen die oplosmiddel of zuur bevatten, kalkoplossende middelen, 
huishoudazijn en reinigingsmiddelen met azijnzuur raden wij af. Deze tasten het 
oppervlak aan en kunnen dit verkleuren.

1 Componenten met een zachte doek en een mild, huidvriendelijk afwasmiddel 
afvegen.

2 Componenten met een zachte doek afdrogen.
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Verhelpen van storingen

Storingen tijdens gebruik

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok

Apparaat nooit zelf openmaken en repareren
Beschadigde aansluitkabel nooit zelf vervangen
Contact opnemen met servicedienst

StoringStoringStoringStoring OorzaakOorzaakOorzaakOorzaak VerhelpenVerhelpenVerhelpenVerhelpen

Doet niets Stekker niet in de contactdoos Stekker in contactdoos steken

Zekering in de elektrische 
verdeler is defect

Zekering in de elektrische 
verdeler vervangen

Zekering in de aansluitkabel is 
defect

Stekker uit contactdoos trekken 
en contact opnemen met 
servicedienst

Stroomvoorziening is 
onderbroken

Stroomvoorziening door een 
technisch expert laten 
controleren

Temperatuur van 
douchewater is te laag

Verwarming is niet ingeschakeld <Verwarmingsfunctie 
warmwaterboiler> op het 
bedieningspaneel op ON zetten

Opwarmtijd bij verwarming in 
energiespaarmodus te kort

<Verwarmingsfunctie 
warmwaterboiler> op het 
bedieningspaneel op ON zetten

Douchestraal is te zwak of er 
wordt helemaal geen water 
gesproeid

Straalsterkte is te laag ingesteld Straalsterkte verhogen

Douchekop is verstopt of 
verkalkt

Douchekop reinigen of 
vervangen 

Korffilter is verstopt of verkalkt Korffilter reinigen of vervangen

Douchearm gaat niet terug Stroomvoorziening is 
onderbroken

Weer voor stroomvoorziening 
zorgen. Douchearm gaat 
automatisch terug

Opzetstuk is defect Opzetstuk uitschakelen en 
contact opnemen met 
servicedienst

Automatisch omlaag 
brengen werkt niet

Hydraulisch systeem is defect Contact opnemen met 
servicedienst

Water lekt uit de 
veiligheidsoverloop links 
naast de douchearm

Stekker uit contactdoos trekken, 
hoekstopkraan sluiten en contact 
opnemen met servicedienst


