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1 Algemene informatie
Lees de installatie- en bedieningshandleiding aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.
Bewaar de installatie- en bedieningshandleiding altijd op een plek die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruiker.
1.1 Gebruikte conventies
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing!
Waarschuwing voor potentieel gevaar.
Ernstig of dodelijk letsel mogelijk.

Voorzichtig!
Waarschuwing voor potentieel gevaarlijke situaties.
Licht lichamelijk letsel of materiële schade mogelijk.

Opmerking
Andere nuttige informatie voor toepassingsinstructies.

Uitvoeringsinstructies
Uit te voeren stappen worden als genummerde punten weergegeven. De volgorde van de stappen dient te worden
nageleefd.
Voorbeeld:
1. Uitvoeringsstap
2. Uitvoeringsstap
Resultaten van een uitvoeringsinstructie worden als volgt weergegeven:
Pijl
Voorbeeld:
Pijl
Opsommingen
Opsommingen zonder verplichte volgorde worden met opsommingspunten weergegeven.
• Punt 1
Voorbeeld:
• Punt 2
Aanvullende functies
Sommige kenmerken zijn niet standaard op alle badkuipen.
Deze opties zijn in deze handleiding met het volgende symbool gemarkeerd:

58

www.villeroy-boch.com // V 1.1 // 24.10.2017 //

1.2 Doelgroepen
Onder de doelgroep van deze installatie- en bedieningshandleiding vallen installateurs, elektriciens en gebruikers.
Installateurs:
Deze vakmensen voeren met autorisatie van de gebruiker werkzaamheden uit, waarvoor ze door het volgen van
een beroepsopleiding of een vergelijkbare commerciële opleiding over de noodzakelijke kennis beschikken om deze
klussen professioneel en correct, evenals veilig en zonder risico's, uit te kunnen voeren. Hun werk valt onder de
instructie, controle en verantwoording van geschoold toezichthoudend personeel/technisch personeel, dat door de
gebruiker is aangewezen.
Elektriciens:
Deze vakmensen zijn op basis van hun technische opleiding, kennis en ervaring, evenals kennis van de relevante normen en voorschriften, in staat om werkzaamheden aan elektrische apparatuur te verrichten en
potentiële risico's zelfstandig te herkennen en te voorkomen. De elektriciens zijn opgeleid voor de specifieke gebruikslocatie waarop zij werkzaam zijn en kennen de relevante normen en voorschriften.
Gebruikers:
Kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar, personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens
of personen met een gebrek aan ervaring of kennis mogen dit apparaat alleen gebruiken als ze worden begeleid of
geïnstrueerd, en als ze begrijpen hoe het apparaat veilig kan worden bediend en welke gevaren er voor hen bestaan.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Waarschuwing!
Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Opmerking
De badkuip mag niet worden gebruikt door hele jonge kinderen (0-3 jaar) en mag niet
worden gebruikt door jonge kinderen (3-8 jaar) zonder permanent toezicht.

1.3 Garantie

NL

Wij bieden een fabrieksgarantie van 10 jaar vanaf de aankoopdatum van dit kwaliteitsproduct.
De garantie omvat: fabricagefouten, kleurverschillen en/of barsten als gevolg van materiaalmoeheid en vervorming
veroorzaakt door warm water. De garantie beperkt zich tot de reparatie of vervanging van de geleverde Villeroy&Boch
producten.
Het optionele Mood Light wordt gedekt door een garantie van 3 jaar.
De garantie is alleen van toepassing als het product geïnstalleerd en onderhouden is volgens onze installatie- en
onderhoudsvoorschriften. De garantie vervalt zodra bijvoorbeeld gaten/installaties voor Whirlpool-systemen door
andere leveranciers worden gemaakt en indien gaten/installaties zijn gemaakt die niet overeenstemmen met de
installatievoorschriften van dit product.
Neem contact op met uw installateur als u een beroep op de garantie moet doen. De garantie omvat geen
gevolgschade of installatie- en demontagekosten.
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1.4 Onderhoud en verzorging
Reiniging
Uw badkuip zal jarenlang knap ogen als u hem regelmatig schoonmaakt met een vloeibaar reinigingsmiddel (Sunlight
Citrus, Lux, Solo) en een spons of zachte borstel. Als uw bad een matte afwerking heeft, dan reinigt u het best met
zeep en heel veel water.
Hardnekkige vlekken verwijderen
Hardnekkige vlekken worden best verwijderd met een spons en een vloeibaar reinigingsmiddel (zoals Viss, Cif, Vif),
verdund met water. Afzettingen van aanslag worden best verwijderd met een azijnoplossing. Badkuipen met een matte
buitenkant mogen nooit worden schoongemaakt met reinigingsmiddelen als Viss, Ciff of Vif.
Resistentie tegen huishoudchemicaliën
De Quaryl badkuip is resistent tegen alle chemicaliën die in de handel verkrijgbaar zijn.
Schadeherstel
Als het oppervlak wordt beschadigd, kan het in bepaalde omstandigheden mogelijk zijn om deze schade te laten
herstellen door onze klantendienst. Neem contact met onze verkooporganisatie om dit af te handelen.

2 Veiligheid
2.1 Beoogd gebruik
Finion is een vrijstaande Quaryl badkuip bedoeld om te baden in huishoudelijk gebruik.
Onder het beoogde gebruik vallen ook:
• het naleven van alle instructies in deze installatie-/bedieningshandleiding
• het uitvoeren van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
• het uitsluitend gebruiken van originele onderdelen
2.2 Redelijkerwijs te voorzien onbedoeld gebruik
Elke andere vorm van gebruik dan het onder ‘Beoogd gebruik’ vastgelegde of hieraan voorbijgaande gebruik geldt als
onbedoeld.
Voor schade die voortkomt uit onbedoeld gebruik, draagt de exploitant de volledige verantwoordelijkheid; de fabrikant
is op geen enkele wijze aansprakelijk.
Opmerking
Plet of knik de kabel niet.
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2.3 Algemene veiligheidsinstructies
Geldt alleen voor producten met de functie "Mood Light".
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie!
Het aanraken van stroomvoerende delen kan tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden.
• Uw apparaat is ontworpen voor aansluiting op een stroomnet met een wisselspanning van
230 V/50 Hz. Het product mag alleen worden geïnstalleerd door een erkende installateur.
• Zorg er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voor dat de netstekker uit het
stopcontact is getrokken en tegen het opnieuw aansluiten is beveiligd.
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie!
Het aanraken van stroomvoerende delen kan tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden.
• Stroomvoerende delen, met uitzondering van delen onder een zeer lage veiligheidsspanning
tot 12 V, moeten voor een persoon in het bad onbereikbaar zijn.
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie bij het schoonmaken en tijdens onderhoud!
Het aanraken van stroomvoerende delen bij het schoonmaken en tijdens onderhoud kan tot
ernstig letsel of zelfs de dood leiden.
• Raak stroomvoerende delen bij het schoonmaken en tijdens onderhoud niet aan.
Waarschuwing!

NL

Gevaar voor elektrocutie!
Stroomvoerende delen die niet of niet goed zijn gemonteerd, kunnen tot ernstig letsel of zelfs de
dood leiden.
• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de stroomvoorzieningseenheid die samen met
het apparaat wordt geleverd.
• Alle elektrische, elektromagnetische componenten van het product en die nodig zijn
voor de installatie (met uitzondering van de afstandsbediening) moeten conform de
installatievoorschriften en de nationale voorschriften stevig bevestigd zijn aan de badkuip/
vloer/wand.
• Om letsel of zelfs de dood te voorkomen, moeten alle stroomvoerende delen conform de
installatievoorschriften en de nationale voorschriften stevig bevestigd zijn aan de badkuip/
vloer/wand.
• Andere onderdelen die elektrische componenten bevatten, met uitzondering van
afstandsbedieningen, moeten zodanig worden geplaatst of gemonteerd dat deze niet in de
badkuip kunnen vallen.
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3 Technische gegevens
FINION badkuip
Afmetingen van de Finion badkuip: (L/B/H/D)

1700/700/633/480 mm

Gewicht van de Finion badkuip

110 kg

Optie Mood Light
Nominale spanning

230 VAC (10 %), 50 Hz (beschermingsklasse II,
IPX5)

Nominaal stroomverbruik

30 W

Signaalfrequentie

2,4 GHz

Maximale afstand tussen zender en ontvanger

10 m

Bedrijfstemperatuurbereik

5 ... 40 °C

Vochtigheid

5 % - 95 % niet condenserend/geen dauwvorming

Villeroy&Boch Emotion controller (afstandsbediening)
Nominale spanning

3 V  20 % DCV; Beveiliging spanningspieken: nee

Accu

CR 2032 3 V

Foutieve polariteitsbeveiliging

Mechanisch: ja; elektrisch: nee

Interface uitgangsvermogen

Serieel protocol, afstandsbediening 2,4 GHz

Reactietijd

doorgaans 100 ms

Stroomverbruik in stand-by

Doorgaans 0,5 A

Omgevingsbedrijfstemperatuur

0 - 50 °C

Vochtigheid

max. 95 % niet condenserend

IP beschermingsklasse

IPX4

Afstandsbereik

doorgaans 15 m binnen

Waterinlaat
Minimale en maximale waterdruk

niet beperkt

3.1 Elektrische aansluiting
Nederland

conform NEN 1010

Duitsland

conform DIN/VDE 0100 Deel 701 2008-10

België

conform A.R.E.I. art. 86, 90, 93

Engeland

conform BS 7671

Frankrijk

conform NF C 15-100
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andere landen

conform de geldende nationale voorschriften

Opmerking
•
•

NL

•

Het systeem voldoet aan de voorgeschreven eisen voor klasse II-apparatuur.
Type Y, aansluitmethode met een speciale kabel: een beschadigde voedingskabel
mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceorganisatie of door
gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Alle onderdelen moeten in de juiste zone worden gemonteerd. De ruimte onder
het bad wordt niet als een van deze zones beschouwd als de ruimte is afgesloten
door middel van schotten die alleen met behulp van gereedschap kunnen worden
verwijderd.
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4 Leveringsomvang/benodigd gereedschap
Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is bij aflevering.
Leveringsomvang

Benodigd gereedschap
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5 Installatie
Geldt alleen voor producten met de functie "Mood Light".
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie!
Het aanraken van stroomvoerende delen kan tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden.
• Uw apparaat is ontworpen voor aansluiting op een stroomnet met een wisselspanning van
230 V/50 Hz. Het product mag alleen worden geïnstalleerd door een erkende installateur.
• Zorg er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voor dat de netstekker uit het
stopcontact is getrokken en tegen het opnieuw aansluiten is beveiligd.
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie!
Stroomvoerende delen die niet of niet goed zijn gemonteerd, kunnen tot ernstig letsel of zelfs de
dood leiden.
• Alle elektrische, elektromagnetische componenten van het product en die nodig zijn
voor de installatie (met uitzondering van de afstandsbediening) moeten conform de
installatievoorschriften en de nationale voorschriften stevig bevestigd zijn aan de badkuip/
vloer/wand.
• Om letsel of zelfs de dood te voorkomen, moeten dit product en andere stroomvoerende
delen conform de installatievoorschriften en de nationale voorschriften stevig bevestigd zijn
aan de badkuip/vloer/wand.
• Andere onderdelen die elektrische componenten bevatten, met uitzondering van
afstandsbedieningen, moeten zodanig worden geplaatst of gemonteerd dat deze niet in de
badkuip kunnen vallen.
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie!
Het aanraken van stroomvoerende delen kan tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden.
• In de stroomvoorziening moet een onderbrekingsschakelaar worden geïnstalleerd:
° die onder de badkuip in de buurt van de regelkast wordt geplaatst.
° die zowel de fase als de nul moet schakelen.
° die in de stand UIT een contactopening van meer dan 3 mm heeft.
° die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van IPX5.
• De elektrische aansluiting moet via een 16 A-zekering worden beveiligd en mag alleen worden
uitgevoerd via een aardlekschakelaar (deze mag niet worden aangebracht in zone 1, 2 of 3)
met een aardlekstroom van maximaal 30 mA (In = 25 A), klasse A.

Opmerking

NL

Plaats het product nooit in de buurt van of boven warmtebronnen zoals radiatoren,
warmteroosters, kachels of andere toestellen die warmte produceren.
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Installatievoorschriften, zie pagina 70.

6 Bediening
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie!
Het aanraken van stroomvoerende delen kan tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden.
• Stroomvoerende delen, met uitzondering van delen onder een zeer lage veiligheidsspanning
tot 12 V, moeten voor een persoon in het bad onbereikbaar zijn.

Opmerking
Mensen die traag bewegen/zwak zijn of invaliden moeten oppassen bij het gebruik van de
badkuip en moeten extra voorzichtig zijn bij het in- en uitstappen.

Lees de algemene veiligheids- en installatievoorschriften aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
6.1 Werking Villeroy&Boch Mood Light / Emotion controller

De Finion badkuip kan worden uitgerust met Mood Light als optie. De Villeroy&Boch Emotion controller om het
Mood Light te bedienen, is niet bij de levering inbegrepen.
De Villeroy&Boch Emotion controller is speciaal ontwikkeld voor gebruik in badkamers. De Villeroy&Boch Emotion
controller is een 4-kanaals controller die kan worden gebruikt om maximaal drie lichtkanalen te regelen. Het vierde
kanaal is voorbehouden om de spiegelverwarming te bedienen.
Villeroy&Boch Emotion controller
A Schakelt al de lichten in één keer in
B Schakelt al de lichten in één keer uit
C De knoppen 1 tot 3 schakelen de individuele lichten
in en uit
D Schakelt de spiegelverwarming in (automatische
uitschakeling na 30 min.)
E Instelling warm wit
F Instelling koud wit
G Signaalled

Knop 2 op de Villeroy&Boch Emotion controller is vooraf geprogrammeerd om de Finion Mood Light functie
te bedienen. Als knop 2 geactiveerd is en wordt ingedrukt, neemt de intensiteit van het licht voortdurend toe. De
intensiteit gaat naar het meest gedimde stadium nadat de maximale intensiteit is bereikt.
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6.2 De Villeroy&Boch Emotion controller onderhouden

De batterij vervangen
Waarschuwing!
Risico op chemische verbranding door de batterij in te slikken!
Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstige inwendige brandwonden veroorzaken in
slechts 2 uur en kan dit tot de dood leiden.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
• Als het batterijvak niet veilig sluit, stop dan met het product te gebruiken en houd het buiten
het bereik van kinderen.
• Als u denkt dat de batterijen misschien zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst,
roep dan onmiddellijk medische bijstand in.
Waarschuwing!
Explosiegevaar door batterijen foutief te vervangen!
Batterijen foutief vervangen kan ernstige letsels veroorzaken.
• Vervang de batterij alleen door dezelfde of een gelijkwaardig type batterij.

Opmerking

NL

De batterijen van de afstandsbediening mogen niet worden blootgesteld aan overmatige
hitte zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
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1. Maak de twee schroeven op de achterkant van de behuizing los.
2. Open het deksel en vervang de batterij.
3. Sluit het deksel opnieuw.
Zorg ervoor dat de zegel vlak met de rand van de behuizing wordt geplaatst.
4. Maak het deksel weer vast met de twee schroeven.
6.3 Badwatertemperatuur
Geldt alleen voor producten met de functie "Mood Light".
Voorzichtig!
Materiële schade als gevolg van te hoge temperaturen!
Temperaturen hoger dan 50 °C kunnen schade aan het systeem en de bijbehorende onderdelen
veroorzaken.
• Het badwater mag niet warmer zijn dan 50 °C.
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7 Buitenbedrijfstelling

Recycle elektronische apparatuur of voer deze af op de juiste wijze af. Voer elektronische
apparatuur niet via het huisvuil af. Neem de plaatselijk geldende voorschriften in acht.
Waarschuwing!
Gevaar voor elektrocutie!
Het aanraken van stroomvoerende delen kan tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden.
• Laat de buitenbedrijfstelling en reparaties uitvoeren door een elektricien.
• Er mag zich geen water in de badkuip bevinden wanneer u het soundsysteem permanent
uitschakelt.

NL

Procedure voor permanent uitschakelen
1. Schakel de spanning uit en zorg dat deze niet opnieuw kan worden ingeschakeld.
2. Koppel de kabels los.
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Installation
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