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LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE TRIPEL B

Algemene opmerking
Bij gebruik van elektrische apparaten, dienen de instructies altijd in acht te worden 
genomen. Hier volgen enkele algemene adviezen t.b.v. de veiligheid.

Zorgvuldigheid bij het aansluiten en gebruik:
Om het risico op ongelukken uit te sluiten, bij het gebruik maken van elektrische 
apparaten, adviseren wij u alle opmerkingen en waarschuwingen in de handleiding in acht 
te nemen, dit om bv. brand, persoonlijk letsel, materiële schade, of ook schade aan de 
Tripel B, te voorkomen.

•  Gebruik nooit een beschadigde of loszittende wandcontactdoos en vervang deze door 
een goed gemonteerde wandcontactdoos, om de Tripel B na installatie aan te sluiten.
• Sluit in het algemeen niet meer dan één apparaat op deze wandcontact aan dan alleen 
de Tripel B. Dan bent u zeker dat u de aansluitwaarde van de wandcontactdoos niet 
overschrijdt.
• Voordat je de Tripel B wegneemt, door de oranje knop in te drukken en de zitting weg te 
schuiven, moet je altijd eerst de stekker uit de wandcontactdoos halen.
• Verwijder nooit de stekkers uit een wandcontactdoos met natte handen.
• Maak geen scherpe knik in het netsnoer. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. 
Dit om beschadigingen aan het netsnoer te voorkomen.
• Als u de Tripel B wilt schoon maken, gebruik altijd en uitsluitend een vochtige zachte 
doek. Wij adviseren u om dan eerst de stekker uit de wandcontactdoos te nemen. Dit is bij 
het schoonmaken van de zitting niet nodig.
• Gebruik een wandcontactdoos dat geschikt is voor minimaal een vermogen van 800 Watt 
bij 230 VAC. (zie opdruk op de wandcontactdoos)
•Als het netsnoer van de Tripel B is beschadigd, moet het worden vervangen door de 
service-dienst van de fabrikant, of door een gekwalificeerd reparatie bedrijf.3

Veiligheid controle 
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Belangrijk! Volg deze Adviezen op. 

Adviezen om het risico op ongelukken bij het gebruik van elektrische apparaten in het 
algemeen te voorkomen.

Als een product, dus ook bij de Tripel B, “vreemde geluiden” gaat maken, een brandgeur of 
rook produceert, neem dan onmiddellijk de stekker uit de wandcontactdoos.

Steek nooit een draad of ander scherp voorwerp in ventilatieopeningen van een een 
apparaat, dus ook niet bij de Tripel B. Dit zou kunnen leiden tot elektrische schokken, 
brand of schade aan de Tripel B.

Bewerk nooit met hete apparaten de kunststofdelen van de Tripel B (zoals lucifers, 
brandende sigaretten, een hete föhn etc.).  Dit kan tot vervorming van het kunststof leiden 
en uiteindelijk brand veroorzaken. Ook wordt de onzichtbare anti-bacteriële laag op de 
zitting en andere delen beschadigd.

Belangrijke informatie over ruimten waar een toiletpot is geplaatst en waar nooit een 
Tripel B gemonteerd mag worden!

Plaats de Tripel B nooit op een toilet dat is geplaatst, daar waar ook de douche of 
tapkraan boven de toiletpot staat. De Tripel B mag nooit op een natte plek als deze worden 
gemonteerd.

Plaats nooit de Tripel B op toiletpotten in ruimten waar continu een relatieve vochtigheid 
heerst van > 95.5 heerst. Bijvoorbeeld in sauna’s, stoombaden en andere van dit soort 
ruimten. Het kan grote schade aan de Tripel B veroorzaken op langere termijn. Ook vervalt 
de garantie
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Algemene adviezen voor de gebruiker die hulp of toezicht nodig 
heeft en mogelijk door toezicht van begeleiders moet worden 
geholpen bij ingebruik name en/of gebruik.

•  Blokkeer nooit de uitgang van de Föhn. (klepje moet vrij kunnen bewegen)
•  Houdt supervisie als kinderen de Tripel B voor het eerst gaan gebruiken (geldt ook voor 
hulpbehoevenden) en stel vast wat zelfstandig mogelijk is.
•  Lees de gebruikssticker die in de nabijheid van de Tripel B is / kan worden geplakt of 
lees de handleiding. (Voorlezen is een probaat middel)
•  Blokkeer nooit de lucht-inlaat (rooster / openingen) aan de achterzijde van de Tripel B 
en pas op dat hier geen handdoeken of andere belemmeringen voor hangen.
•   Stop nooit dingen in de luchtopening of aansluit slangen, die er niet horen.
Ga niet sprayen met spuitbussen (aerosols) in de nabijheid van het rooster van de 
luchtinlaten van de Tripel B die brandbare drijfgassen of inhoud hebben.

Let op dat u nooit: 
•  De heetwater leiding op de Tripel B aansluit of heeft aangesloten.
•  Controleer of alle wateraansluitingen naar de Tripel B niet lekken.
•  Indien u staande urineert: plas nooit over de sproeikop als deze zich in “de garage” 
bevindt, of over alle andere onderdelen van de Tripel B, zoals de zitting, behuizing en klep.
•  Doe de klep altijd eerst omhoog. Andere gebruikers zullen dit hogelijk waarderen (zie 
notie op blad 5 met ideeën en waarschuwingen).
•  Sluit de kraan af en trek de stekker uit de wandcontactdoos als u langer dan 2 weken 
de Tripel B niet gebruikt (dit is energie besparend). Trek niet de aansluit slang met grote 
kracht uit de insteek koppeling, maar druk eerst op de ring en blijf deze dan ingedrukt 
houden om de slang daarna (de borging wordt dan vrij gegeven) simpel met weinig kracht 
uit de insteek koppeling te trekken.
•  Trek nooit de stekker aan het aansluitsnoer uit de wand contactdoos.

Begeleid altijd de gebruikers, die niet zeker zijn met het gebruik van de Tripel B, dus 
gebruikers die mentale of fysieke problemen hebben. Geef deze gebruiker altijd de 
gewenste hulp bij het eerste gebruik, of als zij erom vragen, of indien u het  
noodzakelijk acht.
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Elektrische installeren  
en goede aarding 

De Tripel B mag alleen worden gebruikt met 
een wandcontactdoos, een gecontroleerde 
perfecte aarding en een aardlekschakelaar in 
de huisinstallatie. Het aansluitsnoer is een 3 
aarderige kabel. 

De Tripel B is uitgerust met een kabel met 
stekker met randaarde, die gekeurd is voor een 
aansluiting op nominaal 110 VAC en 230VAC 
en 50 Hz. De groep moet afgezekerd zijn met 
minimaal een 15 ampère-zekering. Meestal zijn 
de wandcontactdozen in natte ruimten ook nog 
beveiligd met een scheidings-transformator. Bij 
een ondegelijke wandcontactdoos of aansluiting, 
moet je dit eerst herstellen, alvorens de Tripel B 
aan te sluiten.

Verlengsnoer 

Indien het nodig is om met een verlengsnoer de Tripel B aan te sluiten op een 
wandcontactdoos binnen de natte ruimte (of beter: buiten de natte ruimte), gebruik dan 
een goedgekeurd verlengsnoer met een goed geaarde stekker en contra-stekker.  
(alles 3 aarden en geschikt voor minimaal 16 Amp).

fase

Aarde
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Veiligheidsvoorzorg- 
maatregelen. 

Bij een te lage waterdruk < 1,5  
bar, zet het water op koud. Sluit 
de tapkraan op het T-stuk en zet 
warm water op koud.  

(Blauwe LED, warm water is uit)

Sluit de Tripel B altijd op 230VAC 
/ 50Hz. Gebruik altijd een goed 
gekeurde huisinstallatie om de 
Tripel B aan te sluiten. Dit is 
verplicht in natte ruimten en is 
meestal aanwezig. 

Demonteer nooit zelf de Tripel B. 
Repareer of verander iets aan de 
zitting.

Spuit nooit direct water op de 
zitting en plaats de Tripel B 
nooit onder een douche. Dit kan 
tot schade leiden!

Gebruik bij het reinigen nooit 
agressieve zeep en andere agres- 
sieve schoonmaakmiddelen. 
Gebruik alleen zachte zeep en 
een zachte vochtige doek.

Houd nooit brandbare producten 
in de directe omgeving van 
de Tripel B. De kunststof is 
brandvertragend maar niet 
onbrandbaar.

Ga nooit op de zitting staan en 
plaats nooit zware producten op 
de zitting om vervormingen en 
erger te voorkomen.

Controleer of er geen knikken in 
de waterleiding en wateraanvoer 
naar de Tripel B zijn. Zo ja, 
verbeter dan de aansluiting.

Gedurende een lage waterdruk (< 1,5 bar) en de watertemperatuur staat op warm, zet 
deze dan direct op koud om een te hoge warmwater temperatuur te voorkomen. Er zijn 
wel veiligheidsmaatregelen in de Tripel B genomen, wanneer er geen water of een veel te 
lage druk aangeboden wordt. De Tripel B start dan niet op.

Als de Tripel B voor lange aaneen gesloten tijd (bv. > 2 weken) niet wordt gebruikt, neem 
dan de stekker uit de wandcontact doos en sluit de kraan op het T- stuk. Doe hetzelfde 
als het aansluit snoer is beschadigd. Sluit de Tripel B altijd op een goede randaarde 
wandcontactdoos en controleer of de aarde correct is.

Gebruik de Tripel B niet als deze niet goed zou werken. Kijk eerst wat er de oorzaak van zou kunnen  
zijn, of contact anders onze service afdeling.
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De onderdelen 

1. Klep   5. Hoofd waterkraan   9.Douchesproeier
2. Toiletpot  6. Waterslang 7.3mm   10. Blauwe verlichting
3. Aansluitsnoer 7. LED instelling aanwijzing    11. Zitting, sensor
4. T-stuk met kraan 8. Klepje uitlaat föhn   12. De enige knop (blauw/rood)

Accesoires 

Handleiding        Montageplaat                  T-stuk wateraansluiting

x2 x2

x2 x2

x1

x1 x1 x1

5 cm x 1    125cm x 1
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Bediening 

Functie    Hoe de Tripel B in te stellen

Sproeikop spoeling en  
droging met lucht door 
föhn.

Stel de gewenste modus in met de blauwe knop. Wanneer 
u gaat zitten, wordt de knop rood. Druk op de knop nadat u 
datgene heeft gedaan waarvoor u kwam. Klaar? druk dan op 
rode kop. De sproeikop schuift naar voren en gaat wassen 
gedurende 3 minuten. Korter gewenst kan ook. Druk dan 
opnieuw op de rode knop. De föhn gaat nu werken, ook 3 
minuten. Als u opstaat stopt de Tripel B automatisch.
U kunt ook eerst op de rode knop drukken en dan opstaan.

Instellen van de 
temperatuur van het 
water, de föhn en zitting. 
Er kan niets fout gaan, 
dus herhaal de actie 
een paar maal om de 
juiste handeling goed te 
kunnen. 

Wanneer je 3 seconden 
de knop indrukt knippert 
het LED bij de tekst. De 
drukknop blijft blauw, 
wacht 7 seconden en de 
LED gaat uit. Drukknop 
wordt rood na 3 
seconden kort indrukken 
en wachten tot LED weer 
continu aan is. 

1. Om in het programma voor de settings te komen: Druk 
en houdt de blauwe bedieningsknop gedurende 3 seconden 
ingedrukt tot de gewenste blauwe LED gaat knipperen. Als 
de knop rood wordt druk de knop nogmaals in en wacht 5 
seconden. De Led blijft aan en u heeft warm water/zitting/
föhn.

2. Druk de knop opnieuw 3 seconden in en selecteer de 
gewenste knop. LED knippert blauw en blijft blauw. Na 5 
seconden is de temperatuur warm. Druk de knop opnieuw 
in tot automatisch de volgende LED gaat knipperen en 
herhaal de actie tot u alle drie de LED’s in de gewenste 
kleur hebt ingesteld. De logica is sequentieel. Alle LED’s 
branden blauw: water/zitting/föhn zijn warm. Één Led uit 
dan is die koud.
3. Of druk de knop opnieuw in en en wacht tot de volgende 
LED indicatie gaat knipperen en volg dan de actie 
beschreven onder 1 of 2.
4. Als alle LEDs niet meer knipperen en branden, 
dan is de gewenste instelling in deze stand 
koud(omgevingstemperatuur). Wilt u alsnog de instelling 
veranderen, zodat toch de gewenste instellingen in de 
stand warm staan, dan zijn alle LED’s aan. Standaard 
instelling bij opstart. Druk de enige drukknop kort in als 
deze blauw is. U staat dan nog steeds voor de Tripel B en 
het licht gaat aan of uit als u weer drukt.

Warm water 

Warm seat

Föhn

Drukknop    LED Blauw uit    LED Blauw
 
Water/zitting temperatuur  Omgevingstemperatuur              Temperatuur (37° celsius +- 2 °)

Water/zitting temperatuur  Omgevingstemperatuur              Temperatuur (37° celsius +- 2 °)
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Installatie instructie 

Stap 1.
Verwijder uw bestaande toiletbril

Stap 2.  
Installeer de grondplaat
Plaats de montage plaatjes 
zodanig dat deze precies overeen 
komen met de gaten in het toilet.

- Schroeven 

- Ringen

- Montageplaten

- Grondplaat

- Platic pluggen

Stap 3.  
Sluit slang aan
De T-klep moet zorgvuldig 
in de aanvoerleiding worden 
gemonteerd. Daarna de slang op 
lengte maken en in de wartels 
duwen.

Sluit de slang aan 

tussen T-klep en de 

Tripel B aan tussen de 

aanvoerleiding.

* Dubbelzijdige tape is niet meegeleverd. Plak eventueel 2 strippen van 10 cm. aan de 
onderzijde van de grondplaat. Maak daarna de toiletpot vochtig op de plaats waar de 
grondplaat komt. Dit voorkomt dat de tape direct vastplakt is op de toiletpot en u de 
grondplaat nog kunt schuiven. Na 24 uur zit de tape goed vast op de toiletpot.

Zitting en klemp (gedempt)

             Bouten

Ringen
Moeren

Bestaande afsluitkraan.

Sluit de watertoevoer af en leeg het 

waterreservoir. 
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Stap 4.
Verwijderen en plaatsen van de Tripel B
t.b.v. het reinigen.
Schuif de Tripel B in de montageplaat. U 
hoort een klik zodat de Tripel B goed is 
geplaatst. Bij verwijderen van de Tripel 
B druk de oranje knop aan de zijkant in 
(ingedrukt houden) en trek de Tripel B 
naar voren.

Stap 5.  
Het testen.
Draai de T-klep open en steek de aansluitkabel in de wandcontactdoos. Na ca. 
15/30 seconden licht de éénknopsbediening op. Een piep wordt hoorbaar als 
de Tripel B klaar is om te worden gebruikt. Als de sproeier mocht gaan werken, 
zonder bedient te zijn, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, wacht 20 
seconden en steek de stekker opnieuw in de wandcontactdoos. (Reset actie)

Europa     USA
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•  Overtuig u ervan dat de sensor op de zitting u heeft gedetecteerd (de blauwe
knop wordt dan rood). Wrijf uw hand over het rechterdeel van de zitting en de
knop wordt rood.
•  Sproeikop reiniging en UV sterilisatie.
Als de sproeikop in de garage is wordt deze voor en na gebruik automatisch gereinigd 
door de waterspoeling. Ook zullen de UV -LED’s nog tot 3 minuten steriliseren als de 
gebruiker de Tripel B heeft verlaten. (UV licht is onzichtbaar)
•  Lage waterdruk.
Bij een te lage waterdruk < 1,5 bar, zal het water in de warm mode warmer worden dan 
ingesteld. Zet het water dan in de mode uit. Informeer bij u waterleverancier waarom de 
waterdruk zo laag is en deze wil aanpassen tot >1.5 bar.
•  Check de volgende punten eerst als er een storing is.
Waterdruk: controleer of de waterdruk normaal is. > 1,5 bar of beter. Hoofdkraan: 
controleer of de hoofdkraan volledig is geopend.
T-stuk: Verwijder het witte deel van het T-Stuk en controleer het filter of dit schoon is 
(sluit eerst de kraan op het T-stuk en na controle vergeet dan niet deze weer te openen).

Sensor in zitting om aan te 
geven dat u op de zitting zit. 

Bedieningsknop  
   blauw/rood 
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kenmerken 

De eenknopsbediening werkt alleen naar behoren als de gebruiker de instellingen goed heeft 
gedaan en de Tripel B correct is geïnstalleerd.

De sproeier. 
De sproeier met een 
sterke waterstraal 
reinigt de bibs grondig

Zitting snel verwijderen. 
Druk de oranje knop in en 
houdt deze ingedrukt. Dan 
met beleid de zitting naar 
voren van de montageplaat 
wegtrekken.Het plaatsen 
gaat in omgekeerde 
volgorde.

Het T-stuk monteren. 
Het T-stuk plaatsen tussen 
de hoofdwaterleiding en 
de stortbak. De insteek 
connector met filter voor 
de 7,3 mm. leiding wordt 
dan daarin geschoven.

Anti bacterieel materiaal.
De sproeikop en de zitting 
zijn van ‘n speciaal kiem- 
bestrijdend kunststof 
gemaakt. Dit geeft tot 
98% bescherming tegen 
foute bacteriën.

Gedempt bewegen van de 
klep en de zitting.
Het design is zo gemaakt 
dat de klep en zitting 
zachtjes en zonder 
lawaai van verticale in de 
horizontale stand komt.

Past op (bijna) alle toiletten. 
De Tripel B past op de meeste 
bestaande toiletten. De 
montage plaat en de keus
voor de ronde of ovale zitting 
maken dat de zitting bijna 
altijd goed past.

De verwarmde zitting. 
De verwarmde zitting kan ook 
individueel worden ingesteld. 
Zie de drie LED’s.

Nacht / dag verlichting.
Deze kan worden in en 
uitgeschakeld met de enige 
blauwe knop. Het zoeken naar de 
lichtknop is lastig. De verlichte 
toiletpot heeft hiervoor een de 
oplossing. 

Unieke UV sterilisatie. 
De nieuwe UV LED’s zorgen 
er voor dat de schadelijke 
bacteriële kiem bestrijding 
voor 98% worden gedood. Dit 
is bv. voor aambei patiënten 
(haemeroicks) een belangrijk 
bijdrage voor herstel.

Het één ontwerp.  
De sproeier wordt in de 
“garage” schoongewassen 
en door UV LED’s ontsmet.

De föhn.
De lucht die na het wassen 
wordt geblazen maakt uw 
billen droog. Ondanks de 
verwarming voelt deze lucht 
fris aan. Mede hierdoor is toilet 
papier overbodig.
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Waarschuwing!
Spuit nooit water of agressieve schoonmaakmiddelen op de zitting en de andere kunststof 
delen van de Tripel B. Plaats de Tripel B altijd in een goed geventileerde omgeving en niet 
daar waar bv. douche water over de Tripel B kan stromen. Dit beschadigd de anti bacteriële 
lag op de zitting en ook de elektronica.

Belangrijke mededeling voor de heren.
Als u gebruik maakt van het toilet om te urineren, klap dan de zitting van de Tripel B 
omhoog. De dames zullen u dankbaar zijn. Een andere mogelijkheid is om zittend te 
urineren, hetgeen erg hygiënisch is, ook als de dames gebruik van het toilet willen maken. 
Als er resten van de urine op de zitting van de Tripel B achterblijven en deze later worden 
verwijderd, kan ook de anti bacteriële laag worden beschadigd. Onze technische dienst 
kan dit vaststellen en de garantie op de Tripel B is dan vervallen.

  Onderhoud 

1. Het schoonmaken van de zitting 
Met een zacht schoonmaakmiddel op een zachte 
doek kunt u voorzichtig de zitting reinigen. Dit 
kan ook met een verdunning van 75% water/
alcohol. Beschadig niet de anti kiem laag ! (bac-
terie dodend)

2. Reiniging van de toiletpot als de  
Tripel B is weggenomen. 
• Druk op de oranje blokkeer-knop en houdt  
de zitting terug ingedrukt, tot de Tripel B is         
verwijderd.

• Trek de Tripel B met ingedrukte  
oranje knop van de montageplaat.

• Zet de Tripel B opnieuw tegen de
montageplaat en zorg ervoor dat de Tripel B 
goed op de montageplaat schuift tot het geluid 
van de klik geklonken heeft.

3. Het schoonmaken van de sproeikop
Met een zacht schoonmaakmiddel op een 
borstel (bv. een tandenborstel) voorzichtig de 
sproei-kop reinigen. Dit als er b.v. vuil is afgezet 
dat in de garage niet is verwijderd. Dit komt 
zelden voor. 

Plaats de 
zitting terug

Neem de zitting 
af van de 
montageplaat

 

Oranje 
vrijgave 

knop
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In het geval dat de Tripel B voor een lange periode niet is gebruikt, volg dan deze 
instructie. Het is altijd beter, dat als u de Tripel B niet gebruikt (vakantie periode), om de 
stekker uit de wandcontactdoos te nemen.

Volg de hieronder genoemde stappen.

Stap 1 
Neem de stekker uit de wandcontactdoos

Stap 2
Sluit de waterkraan af op het T-stuk, of sluit de de hoofdkraan af. 

Opnieuw in gebruik stelling.
Stap 1
Open de water toevoer. (hoofdkraan of kraan op het T-stuk)

Stap 2
Steek de stekker van het aansluitsnoer weer in de wandcontactdoos

Kraantje op 

T-stuk

Hoofdkraan

Europa
USA

Of 
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Probleem oplossen 

Controleer eerst de volgende opmerkingen, voor de klantenservice bereiken en te bevragen. Zie 
ook pagina 17.

Controleer bij het uitpakken bij het gebruik voor de eerste maal of er geen 
ongebruikelijke zaken u zijn opgevallen, zoals deuken, scheuren in het kunststof, 
aansluitsnoer of beschadigingen.

Mocht u deze dingen opmerken, neem dan contact met ons op. 
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Voor dat u contact opneemt met onze “after sales service center”, 
test eerst de volgende mogelijkheden. Vermeld deze antwoorden 
ook bij uw klacht, om de procedure te vereenvoudigen, maar 
probeer dan eerst de volgende vragen. 

Probleem: De Tripel B werkt niet meer (doet niets en er branden
geen lampjes meer)

1. Heeft u de stekker wel of goed in de wandcontactdoos gedaan.
2. Test de wandcontactdoos of er spanning op staat, door b.v. een lamp op
de wandcontactdoos aan te sluiten. Als deze wel oplicht, dan staat er
spanning op de wandcontactdoos. (niet de oorzaak)
3. Licht de knop na 40 seconden op de zitting niet op of reageert het niet bij het
indrukken. Reset dan het systeem. Resetprocedure: door de stekker uit de 
wandcontactdoos te nemen, 2 minuten wachten en opnieuw in de wandcontactdoos 
steken. Geen verbetering, opsturen naar service adres.
4. Is deze knop blauw en als u uw hand rechts op de zitting legt, wordt deze dan rood. 
Als dit niet zo is, dan reset procudure herhalen.( Nog geen verbetering opsturen naar het 
service adres.)
5. Reageren de drie LED’s op de behuizing niet op de bediening Warm / Koud instellen. 
(Opsturen naar service adres)

Probleem: De douche komt niet meer naar buiten.
1. Staat de waterkraan open. Zo niet: open deze dan, zodat de
waterdruk op de Tripel B staat.
2. Controleer op waterlekkage (aansluitingen, enz.).
3. Controleer of het filter in het witte gedeelte van de afsluitkraan niet
is verstopt.
4. Controleer of de waterdruk nog voldoende is. (>1,5 bar)

Probleem: De douche komt wel naar buiten, maar sproeit niet meer
of niet meer zo goed.
1. Controleer of de sproeikop niet is verstopt door vuil op de
sproeikop. Mocht dit het geval zijn dan kun je het schoonmaken met een tandenborstel. 
Voorzichtig de sproeikop uit de “garage trekken” en dan voorzichtig afborstelen.

Probleem: De drie LED’s branden niet.
De oorzaak is dat de instelling van de Tripel B op “koud staat ingesteld”. De zitting blijft 
koud, en geeft geen warm water en geen warme lucht.
1. Volg de instructie om de instelling te regelen zodat zitting, het water en de lucht warm 
wordt. Dan wordt de nieuwe status door de drie LED’s weer aangegeven.
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Specificaties 



19

Uw garantie is bij ons bekend, omdat u de Tripel B op onze webshop heeft besteld.
U kunt uw melding bekend maken op de webshop onder via ons mailadres.

GARANTIE:
• De vervaardiging garantie wordt voorzien in 1 jaar vanaf de datum van aankoop (datum 
aflevering.).
•  De garantie omvat de diensten en alle benodigde onderdelen.
•  De garantie is alleen geldig als u de Tripel B op de webshop heeft besteld.
• De garantie geldt voor alle defecte onderdelen, die niet door grof geweld zijn 
beschadigd.
•  De garantie is niet geldig, indien de installatie niet voldoet aan aan de voorschriften, die 
in de gebruikershandleiding zijn voorgeschreven, of niet voldoet aan de Tripel B genoemde 
aanbevelingen m.b.t... reinigen, of onderhoud.
• De garantie is vervallen als de Tripel B is gedemonteerd geweest, of is gerepareerd door 
niet-officiële technische dienst van Tripel B. Het gebruik is niet in overeenstemming is met 
de voorschriften m.b.t. het gebruik van de Tripel B.
•Onjuist is aangesloten op een spanning van 230 VAC / 50 Hz.
• Bij alle andere schade veroorzaakt door het gebruik of installatie die niet in de Tripel B 
gebruikershandleiding is aangegeven vervalt de garantie.
•  De garantie geldt uitsluitend als de installatievoorschriften minutieus zijn opgevolgd.

Garantie certificaat 
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Dit product mag niet worden weggegooid bij ander 
huishoudelijk afval aan het einde van de levenscycles. 
Breng uw Tripel B dan naar een gecertificeerd  
recycling bedrijf.

 Uw verkoper/adviseur:

  De handleiding treft u aan op de webshop.


