Installatiehandleiding
ZORGVULDIG BEWAREN

Installatie van de douchebak

LEES DE INSTRUCTIES VOLLEDIG DOOR VOORDAT U
AAN DE INSTALLATIE BEGINT



 ( 2 detail 1-2) Sluit het afvoerputje op de afvoerleiding aan,
en dicht de verbindingspunten zorgvuldig af.

Controleer of er eventuele defecten aanwezig zijn: nadat
de installatie is uitgevoerd wordt stoot- of schuurschade
niet meer door garantie gedekt.

INFO



 ( 2 detail 3-4) Bevestig het slangetje op de aansluiting van
het afvoerputje en laat het door de rechthoekige opening in de
3 detail 1); plaats vervolgens de
douchebak lopen (zie ook
douchebak op de vloer.





 ( 3 detail 2-3-3a) Knip de aangegeven dichting op maat en
breng vervolgens de diverse stukken in de zittingen op de
douchebak aan (behalve het stuk aangegeven in detail 3a, dat
wordt aangebracht zoals getoond).



De Omega douchecabines ( 1-1a, aanzicht linker uitvoering)
worden alleen in hoekinstallatie gemonteerd, aan reeds
afgewerkte en betegelde wanden, maar zonder plinten en/of
uitstekende randen.
De montage van de cabine en de installatie ervan dienen
(nauwkeurig volgens de aanwijzingen) door twee personen te
worden uitgevoerd vanwege het aanzienlijke gewicht van de te
monteren onderdelen; het is raadzaam hierbij veiligheidshandschoenen te dragen.



 ( 4 detail 1) Schroef de ring op het afvoerputje en test de
waterdichtheid.



 Voor een correcte montage van de diverse componenten
moeten de muren gegarandeerd loodrecht zijn. Met de
compensatieprofielen die tegen de muur komen kunnen
afwijkingen in de haaksheid tot 10 mm gecorrigeerd worden.

BELANGRIJK: aangeraden wordt te controleren of
er geen lekken zijn aan de afvoer, omdat dit na
montage niet meer mogelijk is. Plaats de douchebak op steunblokken (om inspectie mogelijk te
maken) en giet bijvoorbeeld een of meer emmers
water in de bak.



4 detail 2-3) Controleer of de bak waterpas staat, en
 (
breng eventueel opvulstukjes aan onder de rand.

10mm

4 detail 4) Zet de bak met geschikt materiaal aan de vloer vast.

(

Plaatsen van de compensatieprofielen



 (
5 detail 1) Plaats de compensatieprofielen zoals
aangegeven; met name:
90

- de maat voor het plaatsen van het compensatieprofiel “A” wordt
genomen vanaf de bovenrand van de douchebak.

90

- het compensatieprofiel “B” wordt vlak op de ribben van de bak
geplaatst, zoals aangegeven.

10mm



5 detail 2) Controleer of het profiel waterpas staat,
 (
markeer de bevestigingspunten, verplaats vervolgens het profiel,
boor de gaten en breng de pluggen aan.

Alvorens te beginnen ...



 ( 5 detail 3) Verwijder eventueel restmateriaal van het boren,
en breng siliconenkit tussen bak en wanden aan, zoals aangegeven.

Controleer alvorens met de installatie te beginnen, of alle nodige
voorinstallatiewerkzaamheden uitgevoerd zijn; raadpleeg hiervoor
het voorinstallatieblad.







5 detail 4) Breng tevens siliconenkit aan op de punten
 (
waar de dichtingstukken op elkaar aansluiten, zodat de
waterdichte afsluiting gegarandeerd blijft.

Indien de waterleiding op een doorstroomtoestel is
aangesloten, controleer dan of dit een geschikt vermogen
heeft. Bij gasuitvoeringen wordt aangeraden gebruik te
maken van modellen met een variabel vermogen op basis
van de afgenomen waterhoeveelheid. Gebruik geen
drukloze boilers.

Installatie van het wandpaneel



 (
6 detail 1) Bepaal het bevestigingspunt volgens de
aangegeven maten; boor het gat in de wand en breng de plug aan.

Bij zeer hard water kan men het beste een waterontharder
in de waterleiding installeren, om kalkaanslag te voorkomen
en/of te verminderen.



 ( 6 detail 2-3) Bevestig het afstandstuk “S1” (let erop dat
het slobgat aan de binnenkant horizontaal ligt) en schroef de kap
“S2” erop.
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 (
7 detail 1-2) Plaats het paneel op de bak zoals in de
tekening getoond en voer de leidingen voor de stoomopening door
het aangegeven gat.

12 detail 3-4) Controleer de haaksheid en bevestig het
 (
frame aan de panelen, zoals aangegeven.



 ( 12 detail 5) Bevestig het frame vanaf de achterkant met
de aangegeven schroef aan het paneel.



 ( 8 detail 1-2) Controleer of het gat in het paneel en het
afstandstuk “S” perfect samenvallen; is dit niet zo stel dan via de
schroef en het slobgat het afstandstuk bij, tot het samenvalt met
het gat in het paneel (detail A, B, C en D).

 ( 12 detail 6) Bevestig het frame verder met de aangegeven
schroeven en ringen.

9 detail 1) Controleer behalve de haaksheid van het
 (
paneel ook of het afstandstuk tegen het paneel aan ligt; is dat niet
het geval draai dan aan de kap “S2” tot hij het paneel raakt.

Wateraansluitingen/elektrische aansluitingen
Installatie van het kranenpaneel







 ( 9 detail 2) Zet nu het paneel vast zoals aangegeven, en
breng tenslotte de dop “S6” aan.



Wateraansluitingen
13) Breng het kranenpaneel bij het stoelframe en maak
 (
vanaf de achterkant de volgende verbindingen:



9 detail 3) Breng een rups siliconenkit aan op de
 (
aangegeven plaats.

- (detail 1) menggroep – toevoeraansluiting in de muur
- (detail 2) ontkalkingsopening – stoomketel
- (detail 3) menggroep – toevoermagneetklep



10 detail 1-2) Breng over de hele hoogte een rups
 (
siliconenkit in de gleuf van het aangegeven profiel aan, en
monteer het vervolgens op het paneel.

- (detail 4a) stoomopening paneel - T-stuk
- (detail 4b) stoomopening stoel - T-stuk
NB: deze buizen zijn met letters aangeduid, zoals op de
tekening; om de werkzaamheden te vergemakkelijken is het
mogelijk de aansluiting op de ketel later uit te voeren, alvorens
het paneel aan het stoelframe te bevestigen.



10 detail 3-4) Breng over de hele lengte een rups
 (
siliconenkit aan op de achterkant van het compensatieprofiel “A”
5); plaats het vervolgens ter hoogte van de eerder
(zie
gemaakte boringen en op de in fig.5 detail 1 aangegeven afstand
tegen de wand.



 (detail 5) Laat tenslotte de slang van het overloopsysteem door
de aangegeven opening lopen en plaats hem boven de douchebak.



 ( 10 detail 5-6) Controleer de haaksheid van het compensatieprofiel en bevestig het volgens de aanwijzingen aan de muur.

 (detail 6) Breng de leiding voor de hoofddouche omhoog en
steek hem door het aangegeven gat.



10 detail 7) Breng het profiel van het paneel tegen het
 (
compensatieprofiel.
NB: let op dat het profiel niet op het compensatieprofiel valt (zie
detail) anders kan de dichting niet aangebracht worden, zie hfst.
“Bevestiging van de glaspanelen”.

 (detail 7-8) Voer de leiding voor de waterval naar buiten,
bevestig hem met plakband en plaats hem boven het paneel.
NB: aangezien deze leiding op het laatst op de waterval moet
worden aangesloten (die zich boven de stoel bevindt) moet men
opletten dat hij bij de volgende montagestappen niet achter het
paneel valt.



 ( 10 detail 8) Breng siliconenkit aan op het aangegeven deel
van de douchebak, waarop compensatieprofiel “B” komt te rusten.



10 detail 9-10) Breng over de hele lengte een rups
 (
siliconenkit aan op de achterkant van compensatieprofiel “B” (zie
5); plaats het vervolgens ter hoogte van de eerder gemaakte
boringen tegen de wand.



Elektrische aansluitingen
OPGELET! De aanwijzingen in het hfst. “Elektrische veiligheid”
dienen strikt te worden opgevolgd.
- Let op de symbolen L: fase; N: nulleider; : aarde.
- Ver wijder het deksel van het aansluitkastje, maak de
verbindingen en sluit daarna het deksel door de kabelklemmen
goed vast te zetten.



 (
10 detail 11-12) Controleer de haaksheid van het
compensatieprofiel en bevestig het aan de muur.



 ( 11) Maak de boringen in het paneelprofiel aan de hand van
de gaten in het compensatieprofiel. Bevestig de stijl aan het
compensatieprofiel.
NB: De stijl mag maximaal 10 mm uitsteken ten opzichte van
het compensatieprofiel.

NB: om de werkzaamheden te vergemakkelijken kan men deze
verbindingen (behalve die van de display-kabels) op een later
tijdstip uitvoeren, nadat het paneel is bevestigd.

14) Voer de volgende verbindingen uit:

(

Installatie van het stoelframe

- (detail 1a) kabel display - aftakdoos

 (
12 detail 1) Neem het frame (waarop de stoel wordt
bevestigd) en plaats hem zoals aangegeven op de douchebak.

- (detail 1b) kabel display - aansluitkastje





- (detail 2) elektrische voedingskabel van het gebouw – aftakdoos

12 detail 2) Sluit het van het afvoerputje komende
 (
slangetje aan op de fitting op de stoomketel.

- (detail 3) kabel alarmsysteem - aansluitkastje (optie)
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18 detail 1) Breng siliconenkit aan op het aangegeven gedeelte.

(

In het aansluitkastje, bij de kabelklem “ALARM”, bevinden zich 2
klemmen aangeduid met “ALL”, die overeenkomen met de normaal
open contacten van een relais, waar de installateur het
alarmsysteem op kan aansluiten.
Wanneer op de alarmtoets op het display wordt gedrukt, activeert
een relais in het aansluitkastje het noodoproepsysteem gedurende
ca. 15 seconden. Het oproepsignaal (bel, zoemer, lamp, enz.) kan
zowel met 220/240 V als met laagspanning worden gevoed, maar
met een maximaal stroomverbruik van 10 A.
De aansluiting van het alarmsysteem moet worden uitgevoerd met
een kabel van minimaal type H 05 VV-F 2x2,5 mm2. Het gebruik
van deze kabel is noodzakelijk om te garanderen dat de op het
aansluitkastje gemonteerde kabelklem de juiste bescherming biedt
(waterdichtheid) om aan de normen te voldoen.



18 detail 3) Schuif vervolgens het glaspaneel in het
 (
compensatieprofiel.
N B: controleer of het profiel van het glaspaneel en het
compensatieprofiel perfect op elkaar aansluiten (detail 4).



 ( 19) Zet het glaspaneel als volgt aan de douchebak vast:
- (detail 1-2): monteer van binnenuit de haak “T”, die zoals
aangegeven aan de douchebak wordt bevestigd.
- (detail 3-4): monteer van buitenaf het blokje “T2”, dat
vervolgens zoals aangegeven van binnenuit wordt bevestigd
(detail 4), zonder echter de schroef geheel vast te zetten.
- (detail 5): bevestig het glaspaneel volgens de aanwijzingen
verder aan het paneelprofiel; schuif eerst het plastic busje “U” in
het gat in het glaspaneel.

NB: De kabelklem van de alarmuitgang wordt in de fabriek met
een dop gesloten, die alleen mag worden verwijderd indien de
verbinding van het “ALARM” wordt uitgevoerd.
 (detail 4) Wikkel de kabel van de temperatuursonde af en
bevestig hem, met behulp van de speciale ring, bovenaan aan het
paneel.



Installatie van het dwarsstuk
 ( 20 detail 1a-1b-2) Bevestig het dwarsstuk aan het paneel
en provisorisch aan het glaspaneel. Plaats het plaatje “P” aan de
buitenkant, tussen glaspaneel en schroeven.

 (detail 5) Sluit de potentiaalvereffening van de douchecabine
aan met de klem op het frame, zoals aangegeven.



 ( 20 detail 3a-3b-3c) Steek de kabels van de lichten door
het gat in het paneel, en breng vervolgens het lichtkastje bij de
bevestigingssteun (stoel). Bevestig het lichtkastje aan de steun en
sluit het op de aftakdoos onder de stoel aan, zoals aangegeven.

Installatie van het multifunctionele paneel

15 detail 1) Breng siliconenkit aan op de aangegeven plek.

(



18 detail 2) Neem het “korte” glaspaneel en breng de
 (
aangegeven dichtingen aan de onderkant aan.



20 detail 4a-4b) Laat de leiding “M” (afkomstig van de
 (
13) door het gat in het dwarsstuk lopen, sluit
menggroep, zie
hem aan op de slang van de hoofddouche, en zet hem vast met
een plastic strip.



15 detail 2-3) Schuif vervolgens het multifunctionele
 (
paneel in de (verticale) gleuf van het stoelframe en in de
(horizontale) gleuf van de douchebak; en bevestig het met de
aangegeven schroeven en ringen.





20 detail 5-6-7) Stel het glaspaneel loodrecht, bevestig
 (
het dwarsstuk definitief en breng de cilinderdoppen aan.



15 detail 4-5) Sluit de slang aan op de fitting van het
 (
paneel en vervolgens op de handdouche, met respectievelijk de
pakking en het filter ertussen.

20 detail 8) Breng het deksel op het dwarsstuk aan.

(



15 detail 6) Breng twee rupsen siliconenkit aan zoals
 (
aangegeven (in de ruimtes tussen de dichting en de verticale
wand van het stoelframe).



Bevestiging van de glaspanelen
21 detail 1) Maak de boringen in het profiel van het
 (
glaspaneel aan de hand van de reeds aanwezige gaten in het
compensatieprofiel en bevestig de twee elementen volgens de
aanwijzingen.



Installatie van de glaspanelen en het dwarsstuk

 ( 21 detail 2-3) Plaats de dichting volgens de aanwijzingen
met behulp van het speciale gereedschap, en breng vervolgens
een rups siliconenkit op het aangegeven gedeelte op de
douchebak aan.



 (
16 detail 1) Neem het “lange” glaspaneel en breng de
dichting aan de onderkant aan.



16 detail 2) Schuif vervolgens het glaspaneel in het
 (
compensatieprofiel.
N B: controleer of het profiel van het glaspaneel en het
compensatieprofiel perfect op elkaar aansluiten (detail 3).



 ( 22 detail 1) Maak de boringen in de stijl van het glaspaneel
aan de hand van de reeds aanwezige gaten in het compensatieprofiel,
en bevestig de twee elementen zoals aangegeven.

17) Zet het glaspaneel als volgt aan de douchebak vast:



(

 ( 22 detail 2) Knip de dichting op maat en breng deze aan
zoals aangegeven.

- (detail 1-2): monteer van binnenuit de haak “T”, die zoals
aangegeven aan de douchebak wordt bevestigd.

 ( 22 detail 3) Breng de dichting tussen steun en stoelframe
aan, en knip vervolgens het overtollige deel ervan af; maak op de
aangegeven punten inkepingen (alleen aan de kant die tussen
steun en stoel komt) zodat de rechthoekige vouw van de dichting
wordt vergemakkelijkt.



- (detail 3-4): monteer van buitenaf het blokje “T2”, dat
vervolgens zoals aangegeven van binnenuit wordt bevestigd
(detail 4), zonder echter de schroef geheel vast te zetten.
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 (
23 detail 1-2) Zet de haken “T” geheel vast, zoals
aangegeven, en druk de afdekblokjes vervolgens vast.

32) Knip twee stukken van de dichting op maat, om ze
 (
onder de stoel aan te brengen (van boven naar onder), zoals
aangegeven.





Installatie van de deur
 (
24 detail 1) Bevestig de knoppen aan de deur zoals
aangegeven; breng eest het plastic busje in het gat aan.

 (
33 ) Plaats de platformen op de douchebak, zoals
aangegeven.



 (
24 detail 2-3) Breng de dichting aan de bovenkant en
vervolgens de busjes in de scharnieren aan.

Alvorens de apparatuur aan de klant af te leveren, is het
raadzaam in diens aanwezigheid een demonstratie van
alle functies uit te voeren, en advies te geven over de
frequentie en de manier van uitvoeren van het normale
onderhoud.



 ( 25 detail 1-2-3) Breng de plastic beschermblokjes onder
de deur aan; breng de deur tegen het glaspaneel, schuif de
scharnieren van de deur in die van het glaspaneel en zet ze vast
met de draadpennen.



Elektrische veiligheid

 ( 26 detail 1-2) Draai de schroeven van de scharnieren los en
controleer de perfecte sluiting van de magneten en de afstand (die
constant moet zijn) tussen de onderkant van de deur en de
douchebak (via de plastic beschermingen). Is dit niet het geval, laat
dan de scharniergroep (detail 3a) schuiven tot de magneten
samenvallen; werk ook met een houten blokje en een rubberhamer, tot
de twee magnetische afdichtingen tegen elkaar liggen (detail 3b).
Zet na deze afstelling de schroeven (detail 4) vast.
Verwijder vervolgens de beschermblokjes (detail 5) en breng de
afdekkingen op de scharnieren aan (detail 6).

De Ωmega Jacuzzi® douchecabines zijn veilige apparaten, gebouwd
in overeenstemming met de normen EN 60335-1, EN 60335-2105, EN 61000, EN 55014-1, EN 55014-2. Zij werden tijdens de
productie getest om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. De
installatie dient volgens de geldende nationale voorschriften te
worden uitgevoerd door vakpersoneel dat hiervoor bevoegd is.
installateur is verantwoordelijk voor de keuze van
 De
de materialen met betrekking tot het gebruik, het



27 detail 1-2) Monteer afhankelijk van het model
 (
douchecabine (rechts of links), de twee eindstukken op de
dichting. Verwijder de folie van het tweezijdig plakband van het
aangegeven eindstuk en breng vervolgens de dichting op de deur
aan (detail 2). Zorg ervoor dat het profiel “X” met de magneet
tegen het tweezijdig plakband van het eindstuk komt.

correct uitvoeren van de werkzaamheden, controle
van de toestand van de installatie waarop het
apparaat wordt aangesloten en beoordeling van de
gebruiksveiligheid ervan.
De Ωmega Jacuzzi® douchecabines zijn apparaten van klasse “1”
en dienen dus stabiel bevestigd en permanent, zonder
tussenverbindingen, op het elektriciteitsnet en de aardinstallatie te
worden aangesloten.



Aanvullingen
 ( 28) Monteer de afdekprofielen met drukbevestiging zoals
aangegeven.

elektrische installatie en de aardinstallatie van het
 De
gebouw moeten efficiënt en zijn en aan de wetsbepalingen specifieke nationale voorschriften voldoen.

Installatie van de stoel



middelen te voorzien om het appa Uraatdientvanpassende
het elektriciteitsnet los te koppelen. Deze

 ( 29 detail 1-2-3) Plaats de stoel tegen het frame en sluit
van achteren de leiding “L” (die van de menggroep komt, zie
13) aan op de slanghouder van de waterval.


 (29 detail 4-5) Plaats de stoel en druk op de aangegeven

middelen dienen deel uit te maken van de vaste installatie en geïnstalleerd te zijn volgens de van kracht
zijnde voorschriften.

plaatsen, zodat de klemmen aan het buisframe worden vastgehaakt.
Bevestig de stoel vervolgens met de aangegeven schroeven.

Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht een omnipolaire blokkeringsschakelaar te installeren, die de volledige loskoppeling verzekert in geval van overspanning van categorie III. Deze schakelaar dient geïnstalleerd te worden op een plaats die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften in badkamers.

Installatie van het dak



 ( 30 detail 1-1a) Breng de rubbersteunen voor het dak aan,
en let daarbij op de richting waarin ze worden geplaatst.
NB: een deel van de steun moet worden afgesneden en weggegooid
(detail 1a).

De schakelaar en elektrische inrichtingen moeten
 volgens
de normen in een zone worden geplaatst
waar degene die de apparatuur gebruikt niet bij kan.



 ( 30 detail 2a-2b) Breng de dichtingen aan.
(detail 3) Bevestig het blokje voor bevestiging van het dak met
behulp van de twee bijgeleverde plastic stiften.

de elektrische installatie van de woning geen sta Wanneer
biele voeding kan garanderen, is het raadzaam om een
spanningsstabilisator voor het toestel te installeren die
aangepast is aan het vermogen ervan.



31, detail 1) Monteer het dak, door het volgens de
 (
aanwijzingen te bevestigen.
Draai indien nodig de nokken zodat het slobgat samenvalt met
de gaten van de onderliggende steunen.

31, detail 2)

(

De installatie van elektrische inrichtingen en apparaten (stopcontacten,
schakelaars, enz.) in badkamers moet in overeenstemming zijn met de
wettelijke voorschriften en normen van elk land; met name is geen
enkele elektrische installatie toegestaan in de zone binnen 60 cm rond
de douchecabine en een hoogte van 225 cm.

Bevestig het dak verder zoals aangegeven.
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REINIGING VAN DE THERMOSTAATKLEP
De thermostaatklep is voorzien van filters die eventuele
vuildeeltjes tegenhouden. Mettertijd kunnen deze filters
verstopt raken waardoor de mengkraan minder goed werkt;
ga voor het reinigen als volgt te werk:

Voor de aansluiting op de elektrische installatie van het gebouw,
dient een kabel te worden gebruikt met een mantel van ten minste
type H 05 VV-F 3x2,5 mm2.

2,25 m

 Sluit de (warme en koude) watertoevoer naar de douchecabine af.

 (1) Voer het water in de menggroep af door de ring (G)
van de omstelknop op het symbool “2 onderste jets” te zetten
de afsluitkraan (R) volledig te openen; sluit vervolgens de
afsluitkraan en zet de draaiknop in de vorige stand.

0,6 m

 (  2-3)Verwijder de dop (M) van de draaiknop van de
mengkraan, eventueel met behulp van een platte schroevendraaier.

0,6 m



 (4-5) Verwijder de schroef (V) en neem de draaiknop (M) eraf.

De elektrische installatie van het gebouw moet
voorzien zijn van een aardlekschakelaar van 0,03 A.

 (6-7) Draai het kapje (N) los en verwijder vervolgens de
ring van de mengkraan (S).

De Ωmega douchecabines zijn voorzien van een klem in het
middengedeelte van het frame die aangeduid is met het symbool
voor de potentiaalvereffening van de omliggende metalen delen, zoals
voorzien door de normen EN 60335-2-105; het verdient aanbeveling
de verbindingskabel naar buiten te laten komen in pos. 2.

 (  8) Verwijder de thermostaatklep (T) samen met de
messing ring en de cilinder.
Reinig de filters met een borsteltje en spoel ze af; indien er
kalkaanslag aanwezig is, deze met specifieke producten
verwijderen.
Monteer de diverse onderdelen volgens de procedure in
omgekeerde volgorde; let op dat de draaiknop van de
afsluitkraan (R) correct wordt geplaatst.

De apparatuur is uitgerust met een led-verlichtingssysteem dat in
overeenstemming is met de EN 62471:2009 voorschriften.



LET OP! Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

JAC UZ Z I E U R O P E
aansprakelijkheid indien:

S.p.A.

aanvaardt

geen

 (  9) Monteer de thermostaatklep zo dat de koploze
schroef (Q) naar onder gericht is, zodat hij in de gleuf van de
messing behuizing valt.

enkele

- De installatie wordt uitgevoerd door ongekwalificeerd en/of
niet voor de installatie bevoegd personeel.
- De wettelijke normen en voorschriften met betrekking tot
elektrische installaties in gebouwen, welke van kracht zijn in het
land waar de installatie w ordt uitgevoerd, niet w orden
opgevolgd.
- De installatie- en onderhoudsvoorschriften in deze handleiding
niet worden opgevolgd.
- Er voor de installatie materialen worden gebruikt die niet
geschikt en/of goedgekeurd zijn.
- De douchecabines niet overeenkomstig de bovengenoemde
normen in bedrijf worden gesteld.
- Werkzaamheden op een verkeerde manier worden uitgevoerd
waardoor de bescherming van elektrische apparaten tegen
spatwater afneemt of de bescherming tegen elektrocutie als
gevolg van direct en indirect contact gewijzigd wordt, of
afwijkende isolatieproblemen, lekstroom of oververhitting
optreden.
Componenten of onderdelen van het apparaat vervangen of
gewijzigd worden ten opzichte van de staat waarin het werd
geleverd, waardoor de verantwoordelijkheid van de fabrikant
vervalt.
- Het apparaat door onbevoegd personeel wordt gerepareerd of
met gebruik van andere dan originele reserveonderdelen van
Jacuzzi Europe S.p.
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