
 
 

 
 
 

 

 

 

Gebruik van Riho reinigingsproducten; Clean vloeistof en Clean tabletten  

 

Whirlpool Clean Producten zijn voor het reinigen/desinfecteren van het Hydro 

Systeem. Een Aero Systeem blaast alleen lucht en kan/hoeft daarom niet gereinigd 

te worden met een speciaal product.  

1. Clean Vloeistof (Reinigingsvloeistof)  

2. Clean Tabletten (reinigingstabletten)  

 

Bij normaal gebruik van de whirlpool is het aan te raden de whirlpool om de 4 á 5 

badbeurten te reinigen. Maakt u weinig gebruik van de whirlpool, dan is het aan te 

raden om het bad van tevoren te reinigen, zodat het systeem goed schoon is.  

 

Clean Vloeistof / Reinigingsvloeistof  

Dit is voor het reinigen van het Hydro Systeem. U vult het bad tot net iets boven de 

bovenste jets.  

 

Voor baden mét een Clean Systeem:  

Vul de Clean tank met Clean Vloeistof. Eén fles past geheel in de tank en 

gaat vijf spoelbeurten mee. Druk tegelijk op de twee buitenste druppels op de 

bediening. Houd ze enkele seconden ingedrukt, het Clean Systeem schakelt 

automatisch in. Na afloop van het cleanen laat u het water uit de whirlpool 

lopen.  

 

Voor baden zónder Clean Systeem:  

Voeg een half kopje vloeistof toe aan het water, zet het Hydro Systeem 

handmatig aan, uit en weer aan. (1½ tot 2 minuten per keer) Vervolgens laat 

u het water uit de whirlpool lopen.  

 

Clean Tabletten / Reinigingstabletten  

Dit is voor het desinfecteren van het Hydro Systeem. U vult het bad tot net iets boven 

de bovenste jets. De eerste maal dat u de Clean Tabletten gebruikt, voegt u er vijf 

toe aan het water. (voor vervolgbeurten volstaan drie tabletten per keer) Zet het 

Hydro Systeem handmatig aan, uit en weer aan. (1½ tot 2 minuten per keer) 

Vervolgens laat u het water uit de whirlpool lopen.  

 

Grote reinigingsbeurt met Soda:  

Vul het bad tot net iets boven de bovenste jet. Voeg een zak soda toe aan het 

water en zorg ervoor dat het goed opgelost is zodat het geen krasjes kan 

veroorzaken. Zet het Hydro Systeem handmatig aan, uit en weer aan. (1½ tot 2 

minuten per keer) Dit badwater kan een nacht inweken zodat ook het hardnekkige 

vuil los komt. ‘s Morgens herhaald u het proces en kunt u het vuile water uit de 

whirlpool laten lopen. 
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