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HANDLEIDING
 

INLEIDING
 
Deze handleiding wordt u aangeboden door de distributeur van JEE-O, die exclusief bevoegd 
en verantwoordelijk is voor de verkoop van JEE-O douches in het land van aankoop. De 
adresgegevens van de distributeur zijn te vinden op de website van JEE-O: www.JEE-O.com  

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

JEE-O original / fatline / pure / slimline / soho
-  JEE-O artikelen voor binnen en buiten moeten worden aangesloten volgens algemeen geldende  

   voorwaarden van sanitaire installaties.

-  De ondergrond moet vlak en waterdicht zijn.

-  De leidingen moeten 8 cm onder de afgewerkte vloer liggen en verticaal recht omhoog komen.

-  De koud en warm waterleidingen moeten zijn uitgevoerd in koper (Ø 15,3), hart op hart en 

   verticaal uit de vloer komen. Let op dit moet allemaal binnen een diameter van 6 cm gebeuren.

-  Soldeer op de leidingen puntstukken (Ø15,5).

-  Hoogte bovenkant puntstuk vanaf afgewerkte vloer mag niet hoger zijn dan 4 cm.

-  Monteer de twee flexibele slangen die onder uit de JEE-O douche komen op de puntstukken,  

   koud op koud en warm op warm.

-  Voordat men de JEE-O douche gaat afmonteren, eerst de waterleidingdruk erop zetten en  

   controleren op eventuele lekkage.

-  Monteer nu de JEE-O douche op de vloer.
 

JEE-O izi go
-  De ondergrond moet vlak zijn.

-  Sluit een tuinslang aan via de opening in de achterkant van de vlonder.

-  Voor onderhoud van de JEE-O douche adviseren wij JEE-O protect.

De JEE-O douche is ook geschikt om buiten toe te passen, maar let op de douche is niet vorstvrij. 
Wil je de JEE-O douche het hele jaar door in werking toepassen dan moeten er voorzieningen 
getroffen worden om bevriezing te voorkomen. Wij adviseren dan ook om de JEE-O douche te 
demonteren als deze niet in gebruik is gedurende de winterperiode

Voor afmetingen en technische informatie van alle JEE-O producten kunt u op de website terrecht: 
http://www.jee-o.com/downloads/

ONDERHOUD

Roestvast stalen oppervlakken raken in het dagelijks gebruik vervuild of beschadigd.
Deze vervuiling of beschadigingen kunnen de weerstand tegen corrosie verminderen of zelfs 
corrosie veroorzaken, afhankelijk van de aard van de vervuiling.
Vervuiling en beschadigingen zijn niet alleen slecht voor de corrosieweerstand van het materiaal, 
het uiterlijk van het roestvast staal zal ook worden aangetast. Vette vingers, hinderlijke aanslag, 
krassen, e.d. geven het staal een onverzorgd uiterlijk. Het is daarom noodzakelijk dat het roestvast 
staal met enige regelmaat wordt onderhouden.
De JEE-O douche is vervaardigd van RVS soort 304, zowel de geborstelde als de gepolijste versie.



Notitie - Door de hammercoated afwerking van de gehele JEE-O soho series, dient deze met 
zeepsop of alcohol te worden schoongemaakt. UV straling en een extreme temperatuur kunnen 
de structuur en kleur beïnvloeden van het oppervlak van de JEE-O soho.

Het periodieke onderhoud van roestvast stalen producten bestaat uit de volgende stappen:

Vette vingers, lichte aanslag e.d.:

-  Vlek reinigen met een licht schuursponsje met wat RVS reiniger. De wrijfbeweging uitvoeren in      

   de slijprichting van het materiaal;

-  JEE-O protect op een zachte doek spuiten en daarmee oppervlak oppoetsen.

Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche. 

Sterke aanslag, beginnende corrosie, ondiepe krassen:

-  Schoonwrijven met een zachte doek met wat RVS reiniger en water. De wrijfbeweging uitvoeren     

   in de slijprichting van het materiaal;

-  Vlek reinigen met een licht schuursponsje met wat RVS reiniger. De wrijfbeweging uitvoeren in      

   de slijprichting van het materiaal;

-  JEE-O protect op een zachte doek spuiten en daarmee oppervlak oppoetsen.

Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche.

Hardnekkige vervuiling, corrosie, krassen:

Bij hardnekkige vervuiling, corrosie en krassen raadpleeg ons of een van onze dealers voor de 
mogelijkheden.

GARANTIEVOORWAARDEN JEE-O

De garantie geldt vanaf de aankoopdatum van het product tegen overlegging van het originele 
aankoopbewijs (de kassabon). De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk 
gebruik en indien de montage- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd. De garantie geldt niet 
als het defect is ontstaan door een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, verkeerd onderhoud, 
ondeskundig gebruik, gebeurtenissen uit de natuur en/of onvoorziene omstandigheden. 
Beschadigingen ten gevolge van slijtage of veroorzaakt door schokken of ongelukken vallen niet 
onder de garantie. De garantie wordt afgegeven door de distributeur van JEE-O.

1. Toepassingsgebied

De garantieregeling geldt voor alle douches die door ons of een van onze dealer onder de naam 
JEE-O verkocht worden. De garantievoorwaarden zijn van toepassing in het land van aankoop: 
rekening houdend met de in het land van aankoop geldende veiligheidsvoorschriften en 
technische normen.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwater-
installaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen dat onze producten onberispelijk 
geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens 
onze onderhoudsvoorschriften betrouwbaar functioneren. Mocht er desondanks een probleem bij 
onze producten optreden, dan zullen wij u snel en deskundig helpen. 
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