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Veiligheid
Zorg dat u, voordat u de whirlpool gaat gebruiken, zeker weet dat deze is geïnstalleerd
volgens alle instructies in de installatie handleiding. Onder andere dat het droog is
onder de whirlpool, er lucht naar onder de whirlpool kan toetreden en er een
serviceluik aanwezig is.
Het is van belang dat na een badgang al het water uit uw whirlpool wordt verwijderd.
Lees deze handleiding aandachtig. Heeft u op- en/of aanmerkingen dan verwijzen we
u naar uw leverancier. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding en het niet zorgvuldig inbouwen
c.q. installeren kan uw gezondheid en uw whirlpool ernstige schade toebrengen.
Zorg ervoor dat de watertemperatuur nooit boven de 40˚C uitkomt als de O2 wellness
whirlpool gebruikt.
Voorkom dat kleine kinderen in het whirlpool bad kunnen verdrinken, houd altijd
toezicht. Spelen met het whirlpool systeem, waardoor bijvoorbeeld lange haren in de
afvoer en/of het aanzuigsysteem terechtkomen, kan tot ongevallen leiden.
Pas op met het nemen van een whirlpool bad na drank gebruik.
Als uw gezondheid niet volledig in orde is, raadpleeg dan uw arts alvorens uw
whirlpoolbad te gebruiken.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en/of sterk schuimende en/of plakkerige
badolie, bad zouten, bad geuren of andere vloeistoffen dan schoonwater. Cleopatra
heeft bad parfums en een whirlpool cleaner speciaal voor deze toepassing ontwikkeld.
Gebruik ze in de juiste dosering.
Pas op bij gladde vloeren voor uitglijden bij het in- en uit stappen in uw whirlpool bad.
Cleopatra kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor calamiteiten welke ontstaan
door onzorgvuldig gebruik en/of door het niet opvolgen of een verkeerde interpretatie
van de instructies in deze handleiding of in de installatie handleiding en/of door
roekeloos gedrag.

Waarschuwing

Deze handleiding mag alleen worden gebruikt voor het overdragen van informatie m.b.t. het
bedienen van Cleopatra whirlpools. Voor het instellen van de whirlpools stelt Cleopatra de
installatie handleiding beschikbaar.
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O2 whirlpool systeem

Voor een juiste werking dient het bad (met water) gevuld te zijn tot net onder de overloop.
U kunt de whirlpool dus niet inschakelen als het bad niet is gevuld.
Na ongeveer 20 minuten slaat de whirlpool automatisch af.
Met de Push & Drop bediening zet u dus het systeem
aan/uit. Na ongeveer 20 minuten slaat de whirlpool
automatisch af.
Bij het O2 systeem wordt door het aanraken van de
bediening een waterstroom met duizenden
luchtbelletjes het bad in gepompt. Het water kleurt
daardoor van helder naar wit.
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Kleurlicht (optie)

Indien u voor de optie kleurlicht heeft gekozen bevind zich hiervoor op
de badrand een aparte bediening.
Als u op de toets drukt gaat de groene LED op de bediening aan en
start de verlichting met de eerste kleur. Zo lang u de toets niet aan raakt
blijft het kleurlicht in die kleur staan. Drukt u nogmaals op de toets dan
krijgt u de volgende kleur etc. Op een gegeven moment gaat door de
toets in te drukken de rode LED op de bediening branden. Vanaf dat
moment wandelt het systeem automatisch door de verschillende kleuren.
Wilt u een van die kleuren langer vastzetten, druk dan direct 1 x op
de toets. Wilt u de verlichting uitzetten; dan de toets zolang ingedrukt
houden tot de verlichting uit gaat.
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Schoonmaken

Schoonmaken
Om zo min mogelijk onderhoud aan een whirlpool te hebben adviseren we “schoon” in bad
te stappen. Neem anders eerst even een douche. Stel u maakt 1x per week van uw whirlpool
gebruik. Vul dan de whirlpool aan het einde van de maand met water tot aan de overloop, giet
een scheutje Cleopatra whirlpool reiniger (art. 22165340) in het water en zet het systeem 20
minuten aan (of tot het systeem automatisch stopt). Laat het bad leeglopen, spoel met schoonwater na en wrijf het bad met een zachte doek droog.
1x per jaar het zeefje schoonmaken, zie onderstaande afbeeldingen. Indien het O2 systeem
niet functioneert maak dan het zeefje schoon.
Gebruik alleen de Cleopatra bad & whirlpool olie. We garanderen niet dat andere vloeistoffen
het bad en/of systeem niet aantasten, ontstane schade valt niet onder onze garantie.

1 Verwijder het rooster met uw nagel
uit de houder.

2 Pak met een tang het
zeefje eruit.
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Reiniging en onderhoud

Verzorging oppervlak
Acrylproducten zijn gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Op het gladde oppervlak blijft
nauwelijks vuil achter. Spoel na elke sessie het bad met (koud) water schoon en droog deze
met een doek. Voor de dagelijkse verzorging wordt een zachte spons of doek aanbevolen met
enkele druppels antistatisch schoonmaakmiddel.
Sterke vervuiling kunt u met de Cleopatra Whirlpool reiniger (art. 22165340) behandelen.
Schuurmiddelen mogen onder geen beding worden toegepast!
Kalkvlekken
Verwijder kalkvlekken met behulp van een niet te sterke ontkalker. Spoel met schoon water na,
wrijf het oppervlak daarna met een doek op zodat het acryl zijn oorspronkelijke glans terugkrijgt. Gebruik geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen of azijnreinigers. Schade die ontstaat
door onjuiste behandeling valt buiten de garantie.
Beschadigingen
Beschadigingen van het acryl oppervlak, zoals ondiepe krassen, kunnen eventueel door middel
van een polijstpasta worden verwijderd. Diepe krassen behoedzaam door schuren verminderen.
Let er hierbij op dat u niet door de acryllaag heen schuurt.
Neemt u bij twijfel a.u.b. contact op met uw leverancier welke u te allen tijde kan informeren
betreffende de juiste behandeling.
Reinigen Whirlpool systeem
We raden u aan om een Cleopatra Whirlpool reiniger te gebruiken. Deze reiniger is te vinden
op www.cleopatra.nl.
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen, raadpleeg uw installateur.
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Safety
Before using the whirlpool, make sure that it is installed according to all instructions in
the installation manual. For example make sure that it is dry under the whirlpool, air can
enter under the whirlpool and there is a service hatch.
It is important that all water is removed from your whirlpool after taking a bath.
Read this manual carefully. If you have any comments, we refer you to your supplier.
Keep this manual carefully.
Failure to follow the instructions in this manual and the failure to install carefully may
seriously damage your health and your whirlpool.
Make sure that the water temperature never exceeds 40 ˚C when using the O2 wellness
whirlpool.
Prevent small children from drowning in the whirlpool bath, always supervise. Playing
with the whirlpool system, which causes long hair to end up in the drain and / or the
suction system, can lead to accidents.
Beware of taking a whirlpool bath after drinking.
If your health is not completely okay, consult your doctor before using your whirlpool
bath.
Do not use aggressive cleaning agents and / or strongly foaming and / or sticky bath
oils, bath salts, bath odors or liquids other than clean water. Cleopatra has developed
bath perfumes and a whirlpool cleaner especially for cleaning. Use it in the correct
dosage.
Watch out for slippery floors when getting in and out of your whirlpool bath.
Cleopatra can never be held liable for emergencies caused by careless use and / or
failure to follow or misinterpret the instructions in this manual or in the installation manual
and / or reckless behavior.

Warning

This manual may only be used for the transfer of information regarding the operation of
Cleopatra whirlpools. Cleopatra makes the installation manual available for setting the
whirlpools.
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O2 whirlpool system

For optimal functioning, the bath must be filled with water to just below the overflow.
You can not turn on the whirlpool if the bath is not filled with water.
After about 20 minutes, the whirlpool will automatically switch off.
With the Push & Drop control you switch the system
on / off. After about 20 minutes, the whirlpool will
automatically switch off.
With the O2 system, by pressing the control a water
flow with thousands of air bubbles is pumped into the
bath. The water therefore turns from clear to white.
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Color light (optional)

If you have choosen for the option color light, there is a separate control
on the edge of the bath.
If you press the button, the green LED on the control unit will turn on and
the lighting will start with the first color. As long as you do not press the
button, the color light stays in that color. If you press the key again, the
next color will light up etc. At a certain moment the red LED on the
control lights up by pressing the key. From that moment on the system
automatically goes through the different colors. If you want one of these
colors to be shown for a longer period of time, immediately press the
button once. Do you want to turn off the lighting; then keep the button
pressed until the lighting turns off.
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Cleaning

Cleaning
To have as little maintenance as possible on a whirlpool, we recommend to go in the bath
“clean”. Take a shower first, for example. Imagine you use your whirlpool 1x per week. Then
fill the whirlpool at the end of the month with water up to the overflow, put a bit of Cleopatra
whirlpool cleaner (item 22165340) into the water and switch the system on for 20 minutes (or
until the system stops automatically). Drain the bath, rinse with clean water and dry the bath
with a soft cloth.
Clean the sieve once a year, see the illustrations below. If the O2 system does not work, clean
the sieve.
Use only the Cleopatra bath & whirlpool oil. We do not guarantee that other liquids will not
damage the bath and / or system. Damage caused by this is not covered by our guarantee.

1 Remove the grid with your nail from
the holder.

2 Get out the sieve with
a pair of pliers.
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Cleaning and maintenance

Maintenance surface
Acrylic products are easy to clean and maintain. Little dirt remains on the smooth surface. Rinse
the bath with (cold) water after each session and dry it with a cloth. For daily care, a soft sponge or cloth is recommended with a few drops of antistatic detergent.
Strong pollution can be treated with the Cleopatra Whirlpool cleaner (art 22165340).
Abrasives must not be used under any circumstances!
Lime stains
Remove lime stains with a not too strong descaler. Rinse with clean water, then rub the surface
with a cloth so that the acrylic regains its original gloss. Do not use acidic cleaning agents or
vinegar cleaners. Damage caused by improper handling is not covered by the warranty.
Damages
Damages of to the acrylic surface, such as shallow scratches, can be removed by using a polishing paste. Deep scratches can be reduced by rubbing. Make sure that you do not rub through
the acrylic layer.
If in doubt, please contact your supplier who can inform you at all times about the correct
treatment.
Cleaning Whirlpool system
We advise you to use a Cleopatra Whirlpool cleaner. This cleaner can be found on
www.cleopatra.nl.
If you have any questions after reading this manual, consult your installer.
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