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HANDLEIDING 
 
Proficiat met de aankoop van uw Happybad product! 
Op deze pagina’s worden enkele handige tips gegeven voor het in gebruik nemen van uw 
nieuwe stoomcabine. 
 
 
Onregelmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan 
in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Happybad is verboden. 
 
De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Happybad Nederland 
B.V. voert een beleid dat is gericht op doorlopende ontwikkelingen. Wij behouden ons derhalve het 
recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de 
producten die in deze handleiding worden beschreven. 
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de technische documentatie of van de 
informatie die hierin wordt verschaft. De handleiding kan technische onnauwkeurigheden of typefou-
ten bevatten. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
In geen geval is Happybad aansprakelijk voor kennelijke fouten en vergissingen.  
Happybad Nederland B.V. evenals de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan 
het verspreiden van de informatie alsmede technische storingen. 
 
 
 
 
 

CONFORMITEITSVERKLARING 
 
Happybad Nederland B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de internationaal geldende veilig-
heids- en kwaliteitsvoorwaarden en is voorzien van Tüv-, ISO9002 en CE keuringscertificaten. 
 
Copyright© Happybad Nederland B.V. 2006. Alle rechten voorbehouden. 

 
 
 
 
 
 

Service en ondersteuning 
Telefoon : 0031-74-250 74 48 
E-mail : service@happybad.nl 
Website : www.happybad.nl 
 
 
Happybad Nederland B.V. 
Vosboerweg 7a 
7556 BT  Hengelo (O) 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Aanvullende technische informatie : 

 
Stroomvoorziening :  

230 Volt / 16 Ampere (met randaarde) 

 

Waterleiding : 

Om de (flexibele) aanvoerslangen van het water 

aan te sluiten dient men een muurplaat te maken 

met een aansluiting van warm/koud waterleiding 

van 15 mm (1/2 duims). Om een makkelijke aan-

sluiting te verkrijgen dient men een aansluiting 

met buitendraad te maken. 

 

Afvoer : 

De afvoer dient een diameter van 40 of 50 mm te 

hebben. De afvoer wordt vanuit het sifon aange-

sloten met een flexibele slang. Het afvoerpunt kan 

gemaakt worden op een afstand van 50 cm uit de 

hoek, 10 cm uit de muur.  

 

Waterdruk : 

Om een comfortabele douchedruk te kunnen ga-

randeren adviseren wij een waterdruk van mini-

maal 8 liter heet water (60 graden Celsius)per mi-

nuut. 

 

Installatie-eisen : 

Indien installatie verricht wordt door Happybad of 

een van haar installateurs dient de ruimte toegan-

kelijk te zijn, de wand en vloer afgewerkt en de 

electra-, water– en afvoerleidingen geïnstalleerd te 

zijn. 

 

Indien niet aan deze voorschriften wordt voldaan 

waardoor de installateur niet aan het werk kan,  

zal een bedrag van € 120,- excl. BTW in rekening 

gebracht worden voor de gemaakte kosten. 



 

Montage- & gebruiksinstructie stoomcabine AQUALOUNGE ® HOPKINS. Copyright Happybad Badkamers B.V. 2006 

1.  Afvoer 

2.  Douchebak 

3.  Glazen zijpaneel 

4.  Stoomuitlaat  

5.  Opklapbaar zitje 

6.  Bodyjet 

7.  Display 

8.  Shampoo rek 

9.  Luidspreker (2x) 

10. Acryl dak 
11. Stelpoot douchebak 

12. Handdouche 
13. Glijstang 

14. Thermostaatkraan 

15. Verlichting en dakdouche 

16. Ventilator 

17. Stelschroef wieltje 

18. Kunststof wieltje 

19. Aluminium deurrail 

20. Deur hendel 

21. Glazen schuifdeur 
 

Let bij het uitpakken van de onderdelen goed op 

of er geen onderdelen in de verpakking achter-
blijven ! (met name bij uitpakken deuren) 
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Stap 1.  Plaatsen douchebak 

Stap 2.  Montage panelen 

Werkwijze : 

 

1. Plaats de douchebak op de vloer op de plek 

waar de cabine komt te staan. 

2. Stel de bak waterpas met behulp van de 

stelpoten onder de bak.  

 

Let op : 

Bij het waterpas stellen dient men de waterpas 

over de opstaande randen van de bak te plaatsen, 

niet op de vloer van de bak. 

Werkwijze : 

 

1. Schuif de glazen tussenwand in het profiel van de aluminium middenkolom en zet 

deze vast met enkele zelftappers. Herhaal deze handeling voor beide panelen. 

2. Monteer de panelen aan de onderbak mbv de M6 bouten (zie detail A) 

3. Monteer het glazen shampoorekje op het linkerpaneel. 

4. Monteer de glijstang en de aansluitknie van de handdouche op het rechterpaneel 

(zie detail B/C) 

B. Glijstang 

C. Aansluitknie 

Stoomuitlaat 

A. Detail beves-

tiging panelen 
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Stap 3.  Montage glazen voorpui 

Stap 4.  Plaatsing voorpui op bak 

Werkwijze : 

 

1. Monteer de onderrail aan het lin-

kerframedeel en zet deze vanuit 

de zijkant vast met 2 lange RVS 

zelftappers. 

2. Herhaal dit voor het rechterpa-

neel. 

3. Plaats de bovenrail en zet deze 

op gelijke wijze vast mbv de lan-

ge RVS zelftappers. 

 

NB. Let goed op de aanduiding op de 

rails welke de boven– en onderrail is. 

Werkwijze : 

 

1. Plaats de voorgemonteerde voorpui op de douche-

bak. 

2. Plaats de aluminium hoekprofielen over de alumi-

nium zijprofielen van de voorpui. 

3. Schuif de profielen op de juiste plaats en zet de 

profielen van binnenuit aan de boven– en onder-

zijde vast met een zelftapper. 

4. Bevestig v.d. achterzijde het hoekprofiel met zelf-

tappers. 
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Stap 5.  Plaatsing dak 

Werkwijze : 

 

1. Schuif het dak op de 

cabine en zet het vast 

m.b.v. de aluminium 

hoekijzers. 

2. Sluit alle stekkers van 

verlichting, ventilator 

en speakers aan. 

3. Sluit de slang van de 

hoofddouche aan. 

Werkwijze : 

 

1. Monteer de handvaten op 

beide deuren. 

2. Hang de deur met de bo-

venste wielen in de bo-

venrail. 

3. Duw aan de buitenzijde 

van de cabine het 

chroomkleurige kapje 

van het onderste wieltje 

naar beneden en haak 

het wieltje in de rail. Her-

haal deze handeling voor 

het andere wieltje. 

4. Herhaal deze procedure 

voor de andere deur. 

Stap 6. Plaatsing deuren 
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Stap 7. Aansluitschema waterslangen 

Rugjets 

Bodyjets zijpanelen 

Aansluitknie 

handdouche 

Hoofddouche 

Toevoer 

stoomunit 

NB. CONTROLEER ALLE AANSLUITINGEN VAN WATERSLANGEN. 
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Stoomfunctie : 

 

Om de stoomfunctie te activeren drukt u eenmalig op het stoomsymbool. Vervol-

gens kunt u via de tijd en temperatuur toetsen de gewenste waarden instellen. 

 

 

Kleurtherapie : 

 

Door op de verlichtingstoets te drukken activeert u de kleurentherapie. Door nog-

maals op de toets te drukken kunt u van kleur variëren.  

 

De kleurtherapie bevat 6 verschillende kleuren. Door de toets 7 keer in te druk-

ken zal de kleurverlichting automatisch om de 5 seconden van kleur variëren. 

 

De verlichting wordt uitgeschakeld door 8 keer op de toets te drukken of door de 

display uit te schakelen. 

 

Geheugen radio : 

 

U kunt m.b.v. de MEM toets 8 zenders in het geheugen v.d. radio opslaan. Hier-

voor selecteert u m.b.v. de TUN toetsen handmatig een zender. Om deze zender 

op te slaan in het geheugen, houdt u vervolgens de MEM toets 4 seconden inge-

drukt totdat de geheugenpositie (1-8) in het scherm wordt getoond. 

 

Door de MEM-toets 1 seconde in te drukken kunt u de opgeslagen zenders beluis-

teren. 

Functies display 

Display 

Aan/uit 

Stoom 

Aan/uit 

Tijd Tempe-

ratuur 

Ventila-

tor 

Verlich-

ting 

Radio 

Aan/uit 

Geheu-

gen  

Volume 

harder 
Volume 

zachter 

Zender 

omhoog

Zender 

omlaag 


