
Neem de gebruiksaanwijzing goed door om

schade aan uw nieuwe product te voorkomen

GEBRUIKSAANWIJZING
DOUCHEKOP



Over WITTS
Bedankt voor het kiezen van WITTS! Lees voor gebruik de 

gebruiksaanwijzing aandachtig door om eventuele beschadigin-

gen en defecten te voorkomen. Volg altijd deze instructies voor 

veilig gebruik. Als u vragen heeft over het product of problemen 

ondervindt, kunt u gemakkelijk contact met ons opnemen via de 

bestelpagina van bol.com of een e-mail sturen naar 

info@srproducts.eu.
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Product profiel
Onze douchekop heeft 6 verschillende standen, die gemakkelijk 

te verwisselen zijn door de ingebouwde draaischijf. De douchekop 

heeft een universele aansluiting voor iedere doucheslang (G1/2''). 

Dankzij de chromen afwerking zorgt voor een luxe uitstraling en

de ingebouwde waterbegrenzer zorgt ervoor dat u gemakkelijk

water kunt besparen!
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Verpakkingsinhoud
- 1x Douchekop

- 1x Gebruiksaanwijzing

- 1x Teflon tape 03
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Montage instructies

Specificaties 
- Merk: WITTS

- Kleur: zilver

- Diameter: 121,6 mm

- Gewicht: 302 gram

- Waterdruk: 5L/min op 1 bar

- Materiaal: ABS + TPR
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Benodigdheden: 05
Tang
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Douchekop Doucheslang 

Moersleutel Teflon tape
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STAP 1: Verwijder de oude douchekop

Draai de douchekop met de hand tegen de klok in om hem te 

verwijderen. Als u hem met de hand kunt verwijderen, gaat u 

verder met stap twee. Als u de douchekop niet kunt verwijderen 

zonder gereedschap, volgt u de onderstaande stappen.

Wikkel de kaken van de tang in met isolatie tape of plaats een 

handdoek om de douche-arm om de afwerking te beschermen. 

Pak vervolgens de douche-arm vast met de slip-joint tang.

Gebruik een moersleutel om de oude douchekop los en te 

draaien door hem tegen de klok in te draaien. Verwijder 

eventuele roest of minerale afzettingen en oude tape of kit op de

schroefdraad van de douche-arm.

STAP 2: Wikkel de Teflon tape

Wikkel Teflon tape 2 tot 3 keer met de klok mee rond de 

schroefdraad van de douche-arm. Druk de tape in de draden.

STAP 3: Monteren van de douchekop

Schroef de douchehouder op de douche-arm en draai deze met 

de hand aan. Sluit de doucheslang aan op de houder en op de 

douchekop. Draai de aansluitingen hand-vast aan. Draai deze 

indien nodig wat strakker vast met de tang.

Let op: Controleer op lekkage. Als er lekkage optreedt, draai de 

douchekop dan voorzichtig vast totdat er geen lekken zijn of 

verwijder de kop en breng extra teflon tape aan.

Montage stappen:

Montage instructies
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Veel gestelde vragen
V: Is dit product geschikt voor elke douche?

A: Ja. Dit product is gemaakt met een universele aansluiting. Deze past in elke 

douche.

V: Is dit product gelijk te gebruiken na het monteren?

A: Ja. Dit product kan gelijk gebruikt worden na het monteren. Zorg er wel voor dat 

de douchekop goed strak is vastgedraaid!

V: Is dit product duurzaam?

A: Ja. Dankzij onze ingebouwde waterbegrenzer (2.5 GPM) bespaart u tot wel 35% 

water !

V: Wat zijn de 6 verschillende waterstanden?

A: Massage / Regen / Bubbels / Massage en regen / Regen en bubbels / Waterval

V: Ik zou het product graag willen retourneren. Kan dat?

A: Ja. U kunt het product met gemak retourneren binnen 1 maand na aankoop op 

de bestelpagina van bol.com. U zult het volledige aankoopbedrag binnen 3 

werkdagen na ontvangst op de rekening teruggestort krijgen.

V: Mijn wettelijke retourtermijn van 1 maand op bol.com is verlopen, maar ik zou

toch graag het product retourneren. Wat nu?

A: Wij bieden een garantietermijn van 1 jaar voor elke aankoop. Neem contact op 

met info@srproducts.eu. en wij zullen u persoonlijk helpen. Wij reageren op 

werkdagen altijd binnen 24 uur.
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Bedrijfsinformatie
SR Products - Parnter van bol.com 
Afdeling WITTS
Utrecht, Nederland

KvK: 77462076

info@srproducts.eu 


