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Welkom bij Bowers & Wilkins en Formation Bar.

Dank u wel voor uw keuze voor Bowers & Wilkins Formation. Toen John Bowers het 
initiatief nam voor de oprichting van Bowers & Wilkins, was hij ervan overtuigd dat 
hij de consument met behulp van fantasierijke ontwerpen, innovatieve engineering 
en geavanceerde technologie thuis meer van muziek zou kunnen laten genieten. Die 
overtuiging vormt nog steeds de inspiratie voor elk product dat wij ontwerpen en in 
Formation komt dit op tot dusverre ongekende wijze tot uiting.

Formation Bar is een via een netwerk verbonden, draadloze actieve tv-soundbar die tv-
geluid en Formation-audiostreams met een uitzonderlijk hoge geluidskwaliteit weergeeft. 
Formation Bar is vooral bedoeld voor configuratie en bediening met de Home-app van 
Bowers & Wilkins. De app is zowel beschikbaar voor iOS- als voor Android-apparaten. 
Sommige veelgebruikte bedieningsfuncties zijn ook beschikbaar via knoppen op 
het bovenpaneel van de Formation Bar en het apparaat kan in aanvulling daarop de 
volumecommando’s van de afstandsbediening van tv’s leren en daarop reageren. Een 
Formation Bar is alleen met de & Wilkins Home-app te installeren en te configureren.

Met Formation Bar kunt u:

• Naar het geluid van uw tv luisteren.

• Naar muziek luisteren vanaf streamingdiensten als Spotify, Apple Music en Roon.

• Naar op een netwerk opgeslagen audiobestanden luisteren.

• Via Bluetooth vanaf voor Bluetooth geschikte bronapparaten naar muziek luisteren.

• Vanaf apparaten zoals draaitafels (via een phono-voorversterker) en cd-spelers die zijn 
aangesloten op een Bowers & Wilkins Formation Audio naar muziek luisteren.

• Vanaf met Airplay of Bluetooth compatibele diensten en apps naar audio, zoals 
internetradio, luisteren.

• Naar muziek luisteren die ergens in huis op een met uw thuisnetwerk verbonden 
Formation-apparaat wordt afgespeeld.

De Home-app van Bowers & Wilkins is nodig om uw Formation Bar met uw thuisnetwerk 
te verbinden en om verbinding te maken met andere Formation-producten in huis. De 
Home-app van Bowers & Wilkins biedt ook bepaalde bedienings- en configuratiefuncties 
tijdens gebruik. Download en installeer de Home-app van Bowers & Wilkins op uw iOS- 
of Android-apparaat voordat u uw Formation Bar gaat installeren. Voor de Home-app 
van Bowers & Wilkins is iOS V11.4 of hoger, of Android V8.1 of hoger nodig. Bluetooth 
en WiFi moeten ingeschakeld zijn op uw iOS- of Android-apparaat. Ook moet u het 
wachtwoord voor het WiFi-netwerk kennen.

N.B.: Tijdens het instellen van Formation-producten moeten locatiediensten op 
Android-apparaten worden ingeschakeld. Formation-producten communiceren 
namelijk via een energiezuinige versie van Bluetooth (BT-LE) met diensten 
en deze wordt op Android-apparaten alleen ingeschakeld als de optie 
locatiediensten is ingeschakeld. Bowers & Wilkins gebruikt geen gegevens van 
locatiediensten voor marketingdoeleinden.

Softwareversie - V1.4
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1. Inhoud verpakking Formation Bar

Formation Bar 
Optische TOSLINK-kabel 
Voedingskabelset voor uw gebied  
Wandbeugel 
Documentatie

Milieu-informatie 
Dit product voldoet aan internationale regelgeving, 
zoals onder andere de BGS-richtlijn inzake 
beperkingen op het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, 
de REACH-verordening inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen en de AEEA-richtlijn 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur. Neem contact op met de lokale instantie 
die verantwoordelijk is voor afvalverwerking voor 
informatie over hoe u dit product op de juiste wijze 
kunt recyclen of afdanken.

2. Uw Formation Bar installeren 
U hebt een netvoedingsaansluiting nodig voor uw 
Formation Bar. Hij moet zich daarom binnen bereik 
van een stopcontact bevinden. Als u uw Formation 
Bar met een bedrade verbinding wilt aansluiten op 
uw thuisnetwerk, moet hij zich binnen bereik van een 
geschikte netwerkkabel (Ethernet) bevinden.

Het is de bedoeling dat uw Formation Bar op een 
schap, tafel of meubelstuk of met een speciale 
wandbeugel direct onder uw tv-scherm wordt 
geplaatst.

Als u uw Formation Bar op een schap wilt plaatsen, 
zorg er dan voor dat het schap het gewicht 
gemakkelijk kan dragen. Bovendien kunnen de 
geluidsprestaties van een Formation Bar minder 
goed zijn als het meubilair of het schap waarop 
hij geplaatst wordt van een lichte kwaliteit is of 
resoneert.

N.B.: Als uw Formation Bar op een wandbeugel 
gemonteerd wordt, installeer de beugel dan aan 
de hand van de bijgesloten montagehandleiding. 
Vraag een specialist om hulp als u niet zeker weet 
of de wand geschikt is of als u twijfelt aan uw 
eigen vermogen om de wandbeugel te installeren. 
Gipswanden zijn meestal niet sterk of stijf genoeg 
om een Formation Bar en wandbeugel te dragen.

Aansluitingen 
Naast een voedingsingang is uw Formation Bar 
voorzien van een optische digitale audio-ingang voor 
aansluiting op een tv en van een Ethernet-ingang 
voor aansluiting op een router, indien u de voorkeur 
geeft aan een bedrade in plaats van een draadloze 
netwerkverbinding (WiFi).

N.B.: De USB-aansluiting op het achterpaneel 
van uw Formation Bar is alleen voor service- 
en diagnosedoeleinden bedoeld. U kunt hem 
nergens anders voor gebruiken.

De optische digitale audio-ingang van de Formation 
Bar is specifiek bedoeld om er een optische digitale 
tv-audio-uitgang op aan te sluiten. Sluit de audio-
uitgang van uw tv met de bijgeleverde TOSLINK-
kabel op de audio-ingang van de Formation Bar aan. 
De Formation Bar schakelt automatisch naar zijn 
tv-audio-ingang over als er een signaal aanwezig is..

Uw Formation Bar identificeert en decodeert met 
Dolby Surround gecodeerde audio-informatie 
automatisch en creëert op basis hiervan automatisch 
een surroundsound-ervaring. Als er een Formation 

Bass-subwoofer is aangesloten binnen dezelfde 
Formation-ruimte als uw Formation Bar, neemt 
deze automatisch de rol van het weergeven van 
laagfrequente effecten (LFE) op zich wanneer met 
Dolby Surround gecodeerde audio-informatie 
geïdentificeerd wordt.

Schakel na het instellen van uw Formation Bar de 
interne luidsprekers van uw tv uit. Dit kunt u doen 
via het menu voor geluidsinstellingen van uw tv. Het 
kan ook nodig zijn de digitale audio-uitgang in het 
instellingenmenu van de tv in te schakelen.

In- en uitschakelen 
Als alle aansluitingen een feit zijn en de Home-app 
van Bowers & Wilkins op uw mobiele apparaat 
geïnstalleerd is, kunt u uw Formation Bar gaan 
instellen. Uw Formation Bar heeft geen aan/uit-
knop en is na een korte opstartroutine ingeschakeld 
zodra hij op de voeding is aangesloten. Er klinkt een 
geluidssignaal als de opstartroutine is afgerond.

De eerste keer dat een Formation Bar wordt 
ingeschakeld, wordt automatisch de instelmodus 
gekozen om verbinding te kunnen maken met uw 
thuisnetwerk en met eventuele andere Formation-
apparaten die beschikbaar zijn. De instelmodus 
wordt aangegeven doordat de Form-knop   
langzaam oranje gaat knipperen.

In de Home-app van Bowers & Wilkins wordt ook 
aangegeven dat de Formation Bar beschikbaar 
is om te worden ingesteld. Dit verschijnt op 
de openingspagina van de app of, nadat u 
‘Add Formation product’ (Formation-product 
toevoegen) in de instellingenpagina (Settings) van 
de app selecteert. Uw Formation Bar beheert 
zijn bedrijfstoestand en stroomverbruik geheel 
automatisch en schakelt na twintig minuten 
inactiviteit een energiespaarstand in. U hoeft uw 
Formation Bar nooit uit te schakelen, maar mocht 
u dit toch willen doen, dan hoeft u alleen maar de 
stekker uit het stopcontact te trekken. Uw Formation 
Bar houdt de instellingen ook vast als hij van het 
stroomnet wordt losgekoppeld.

U kunt een Formation Bar opnieuw starten door de 
resetknop op het achterpaneel kort in te drukken en 
weer los te laten. Door de knop in te drukken wordt 
de Formation Bar uit- en weer ingeschakeld. Als uw 
Formation Bar opnieuw start, worden alle instellingen 
bewaard. U kunt uw Formation Bar ook opnieuw 
starten via de pagina Settings (Instellingen) van de 
Home-app van Bowers & Wilkins.

U kunt de fabrieksinstellingen van uw Formation 
Bar herstellen door de resetknop vijf seconden 
ingedrukt te houden. Bij het opnieuw starten wordt 
nu de instelmodus van uw Formation Bar geopend. 
Als uw Formation Bar wordt gereset, worden alle 
instellingen gewist. U kunt uw Formation Bar ook 
resetten via het menu Settings (Instellingen) van de 
Home-app van Bowers & Wilkins. De resetknop is te 
zien op afbeelding 2.

Netwerkinstellingen 
• Controleer of uw Formation Bar in de instelmodus 
staat en het lampje in de Form-knop  langzaam 
oranje knippert. Start nu de Home-app van Bowers 
& Wilkins op uw iOS- of Android-apparaat. De app 
helpt u tijdens het instelproces.

N.B.: Tijdens het instellen gebruikt Formation 
Bar een Bluetooth-verbinding met het apparaat 
waarop de Home-app van Bowers & Wilkins 
draait. Bluetooth-signalen hebben een betrekkelijk 
kort bereik en kunnen verstoord worden door de 
muren of andere begrenzingen van vertrekken. 
Daarom adviseren wij u ervoor te zorgen dat uw 
Formation Bar en het apparaat met de Home-
app van Bowers & Wilkins niet te ver van elkaar 
verwijderd zijn tijdens het instellen.

• De Home-app van Bowers & Wilkins zoekt 
eerst naar Formation-producten in de instelmodus 
en toont dan een scherm waarop u er een kunt 
selecteren. Tik op uw Formation Bar om deze te 
selecteren. Als u al een Formation-product hebt 
ingesteld en u er nog een wilt toevoegen, selecteert 
u ‘Add Formation product’ (Formation-product 
toevoegen) uit het menu Settings (Instellingen) van 
de app.

• De Home-app van Bowers & Wilkins vraagt u 
vervolgens een naam aan te geven voor de ‘ruimte’ 
(‘space’ in het Engels) waarin u uw Formation 
Bar wilt gebruiken. Er verschijnt een lijst met 
standaardnamen voor ruimtes, maar u kunt ook 
zelf een naam aanmaken.  Als u een naam voor de 
ruimte hebt geselecteerd of aangemaakt, vraagt de 
app u om de Form-knop  bovenop uw Formation 
Bar aan te raken om de keuze te bevestigen.

• Als u een draadloze netwerkverbinding wilt 
gebruiken voor uw Formation Bar, verbindt de 
volgende instelfase uw Formation Bar met het WiFi-
netwerk in uw huis. De app vraagt u om het gekozen 
WiFi-netwerk te bevestigen en het wachtwoord in 
te voeren. Het is mogelijk dat uw Formation Bar 
met een ethernetkabel op uw netwerkrouter is 
aangesloten. In dat geval wordt deze fase van het 
instelproces overgeslagen.

N.B.: Als u al andere Formation-producten hebt 
aangesloten op uw WiFi-netwerk hoeft u tijdens 
het instellen van uw Formation Bar het WiFi-
wachtwoord niet meer in te voeren.

• Als het WiFi-netwerk geconfigureerd is en de 
ruimteselectie is afgerond, is uw Formation Bar 
klaar voor gebruik. Uw Formation Bar geeft met een 
geluidssignaal aan dat het instellen geslaagd is.
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Bluetooth instellen 
U kunt uw Formation Bar met een voor Bluetooth 
geschikte geluidsbron verbinden, zoals een 
smartphone, om via Bluetooth geluid af te spelen. 
U moet uw Formation Bar dan eerst met het 
bronapparaat koppelen.

Als de netwerkinstellingen voor uw Formation 
Bar zijn afgerond, opent u de pagina Settings 
(Instellingen) van de Home-app van Bowers 
& Wilkins en selecteert u de Formation Space 
(Formation-ruimte) waarmee u een Bluetooth-
apparaat wilt koppelen. Selecteer nu ‘+ Pair a new 
device’ (+ Een nieuw apparaat koppelen) uit het 
Bluetooth-menu en volg de aanwijzingen van de 
app om te koppelen. Uw Formation Bar laat een 
geluidssignaal horen als het koppelen een feit is. De 
desbetreffende ruimte wordt dan beschikbaar om 
geluid vanaf het gekoppelde Bluetooth-apparaat af 
te spelen.

N.B.: Er kunnen maximaal acht Bluetooth-
apparaten tegelijk met een Formation-ruimte 
gekoppeld worden, maar deze apparaten maken 
niet automatisch verbinding met de gekoppelde 
ruimtes voor het afspelen van audio.

3. Uw Formation Bar gebruiken

De basisbeginselen 
U kunt op uw Formation Bar geluid of muziek 
afspelen vanaf uw tv, vanaf streamingdiensten 
als Spotify, Apple Music en Tidal, vanaf 
de muziekbibliotheekdienst Roon, vanaf 
netwerkopslagapparaten, evenals internetradio 
via een geschikte iRadio-app. Indien u nog meer 
Formation-apparaten hebt aangesloten op uw 
netwerk, zoals bijvoorbeeld een Formation Audio, 
kunt u daarmee verbonden geluidsbronnen ook via 
uw Formation Bar laten horen.

Ruimtes 
Ruimtes zijn een kernconcept van de Formation-
productfamilie. Een Formation-ruimte is een 
vertrek of een specifiek gebied in uw huis waar u 
naar muziek luistert. Elke ruimte kan verschillende 
combinaties Formation-producten bevatten. De 
mogelijke configuraties worden in figuur 1 getoond.

Audio afspelen 
Met de Home-app van Bowers & Wilkins kunt u elke 
beschikbare geluidsbron en audiostream selecteren 
en afspelen. Zoals het weergeven van conventionele 
geluidsbronnen geïnitieerd moet worden via 
een commando om het afspelen te starten, 
moeten Formation-streams ook eerst geïnitieerd 
worden via hun eigen app, bijv. Spotify, of een 
muziekbibliotheek-app als Roon. Elke app toont uw 
Formation Bar-ruimte als een weergaveapparaat dat 
beschikbaar is in combinatie met Airplay, Bluetooth 
of, in het geval van Spotify, Spotify Connect.

Zodra audiostreams worden afgespeeld op het 
Formation-netwerk kunnen ze geselecteerd worden 
via de Home-app van Bowers & Wilkins of via 
de Form-knop  op het bovenpaneel van uw 
Formation Bar. Raak de Form-knop aan om door de 
beschikbare streams en bronnen te lopen.

Bedieningselementen en verlichting 
Op het bovenpaneel van uw Formation Bar vindt u 
knoppen voor afspelen/pauzeren, volumeregeling en 
het kiezen van bronnen/streams.

• Als u het symbool voor afspelen/pauzeren 
aanraakt, stopt en/of herstart het afspelen van audio. 

N.B.: Afspelen/Pauzeren werkt alleen als het 
bronapparaat van waaraf gestreamd wordt 
afspeel- en pauzeerfuncties heeft die via 
Bluetooth- of netwerkverbindingen te bereiken 
zijn.

• Door de knoppen om het volume harder (+) of 
zachter (–) te zetten aan te raken, wordt het lokale 
volume van een netwerkstream of lokale bron 
aangepast. Zolang de knop (+) of (–) ingedrukt 
wordt, wordt het volume harder of zachter.

• Door de Form-knop  aan te raken, kunt u 
door de actieve streams en bronnen lopen die 
beschikbaar zijn voor de Formation Bar en deze 
afspelen.

Verlichting Form-knop 
De verlichting van de Form-knop van de Formation 
Bar verandert afhankelijk van de bedrijfsstatus.

Formation Bar

Formation Audio Formation Duo

Formation Wedge

Formation Wedge + Formation Audio

Formation Wedge + Formation Bass

Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass

Formation Bar + Formation Bass

Formation Duo + Formation Audio 

Formation Duo + Formation Bass

Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass 

Figuur 1 
Ruimteconfiguraties
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4. De Home-app van Bowers & Wilkins

Als uw Formation Bar geconfigureerd en met uw 
netwerk verbonden is, wordt de startpagina van 
de Home-app van Bowers & Wilkins geopend. 
Hier vindt u de Formation Bar-ruimte en andere 
beschikbare Formation-ruimtes.

Tik op een Formation-ruimte om beschikbare 
streams of inputs te selecteren. Zijn er geen streams 
beschikbaar? Open dan een streaming-app, 
bijv. Spotify, en selecteer iets om af te spelen en 
selecteer daarna de Formation-ruimte uit de lijst met 
beschikbare weergaveapparaten.

Als u nu terugkeert naar de Home-app van Bowers & 
Wilkins, vindt u de Spotify-stream op de pagina voor 
de Formation Bar-ruimte.

In de rechterbovenhoek van de startpagina van 
de Home-app van Bowers & Wilkins vindt u een 
instellingensymbool. Raak dit symbool aan om 
het instellingenmenu van de app te openen. In 
het instellingenmenu zijn opties te vinden voor 
het configureren en resetten van uw Formation-
apparaten en om de namen van uw Formation-
ruimtes aan te passen. Updates voor de app 
en firmware-updates voor Formation-apparaten 
worden ook vanuit het menu Settings (Instellingen) 
geïnitialiseerd.

Vertrouwd raken met de Home-app van Bowers 
& Wilkins 
Als de Home-app van Bowers & Wilkins geopend 
wordt, zoekt hij naar beschikbare Formation-ruimtes 
en laat hij vervolgens deze ruimtes op de startpagina 
van de app zien.

Onder elke ruimte laat de app de actuele activiteit 
van die ruimte zien. Als u op een actieve ruimte tikt, 
wordt er een ‘now playing’-scherm geopend waarin 
te zien is wat er nu wordt afgespeeld. Hierin kunt u 
het volume en het afspelen/pauzeren regelen.

In dit scherm vindt u ook de optie ‘Available Spaces’ 
(Beschikbare ruimtes) waarmee u de stream die 
in de geselecteerde ruimte wordt afgespeeld kunt 

overzetten naar een andere ruimte of in meer ruimtes 
tegelijk kunt afspelen. Het scherm met ‘Available 
Spaces’ (Beschikbare ruimtes) biedt ook de kans 
om het volume te regelen, zowel globaal voor alle 
ruimtes als in individuele ruimtes.

U opent de instellingenpagina van de Home-app 
van Bowers & Wilkins door op het symbool voor 
instellingen te tikken. In het initiële instellingenmenu 
wordt elke ruimte getoond met het aantal Formation-
apparaten dat in elke ruimte aanwezig is.

Door op een ruimte in het instellingenmenu te tikken, 
opent u de bijbehorende ruimte- en Formation-
apparaatinstellingen. Tik op de naam van de ruimte 
om de instellingen voor die ruimte te openen 
en tik op de naam van een apparaat om naar 
de instellingen van dat apparaat te gaan. Welke 
apparaatinstellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk 
van het apparaat in kwestie.

N.B.: Als het instellingensymbool op de Home-
app van Bowers & Wilkins een gele stip te 
zien geeft, betekent dit dat er een Formation-
firmware-update beschikbaar is. Het proces 
voor het updaten van de firmware wordt vanuit 
het instellingenmenu geïnitialiseerd. Probeer 
de Home-app van Bowers & Wilkins en uw 
Formation-apparaten actueel te houden door 
altijd de nieuwste software- en firmware-updates 
uit te voeren. Dit levert niet alleen de meest 
betrouwbare prestaties op, maar het zorgt er ook 
voor dat u van nieuwe Formation-functies kunt 
profiteren.

Tv-afstandsbediening instellen 
Uw Formation Bar kan de volumeregel- en 
-uitschakelcommando’s van de afstandsbediening 
van uw tv leren. Zo kunt u het volume van de 
Formation Bar met de afstandsbediening van uw tv 
regelen.

Selecteer de instellingenpagina op de Home-app van 
Bowers & Wilkins en tik op Formation Bar. Tik nu in 
de Formation Bar-instellingenpagina die verschijnt op 
‘Learn Remote Control’ (Afstandsbediening leren). 
De app geleidt u door het proces van het aanleren 
van de commando’s van de afstandsbediening.

Spotify gebruiken 
Onbegrensd luisteren met Spotify Connect

1. Verbind uw Formation Bar met uw WiFi-netwerk.

2. Open de Spotify-app op uw telefoon, tablet of 
laptop die verbonden zijn met hetzelfde netwerk.

3. Start het afspelen van een nummer en selecteer 
Devices Available (Beschikbare apparaten).

4. Selecteer de naam van de ruimte en ga luisteren.

Airplay gebruiken 
Met behulp van Airplay kunnen audio-apps op 
mobiele-, laptop- of desktopapparaten van Apple 
audio-informatie via een netwerk naar met Airplay 
compatibele luidsprekers zoals Formation Bar. Bij 
audio-apps die geschikt zijn voor Airplay is het 
Airplay-symbool te zien.

U kunt Airplay gebruiken door de audio-app van uw 
keuze te openen en de muziek te selecteren die u 
wilt afspelen. Tik op het Airplay-symbool om een lijst 
met beschikbare apparaten weer te geven, gevolgd 
door de Formation-ruimte die u wilt gebruiken.

N.B.: Het is mogelijk om via Airplay muziek naar 
meer apparaten tegelijk te streamen, maar de 
weergavekwaliteit en synchronisatie kunnen 
dan afhankelijk zijn van de capaciteit van uw 
thuisnetwerk. Als u bepaalde muziek in meer dan 
één Formation-ruimte tegelijkertijd wilt afspelen, 
kunt u dat beter realiseren door meer ruimtes te 
selecteren in de Home-app van Bowers & Wilkins.

Roon gebruiken 
Roon is een uitgebreide muziekbibliotheek- en 
afspeel-app die alle muziekbestanden die voor 
uw netwerk beschikbaar zijn bijeen brengt en ze 
gemakkelijk af laat spelen in al uw Formation-ruimtes 
en andere voor Roon geschikte audio-apparaten. 
Roon is beschikbaar voor mobiele apparaten, 
laptops of pc’s.

Wanneer u Roon opent, ziet u uw muziekbibliotheek 
met de metadata en het artwork, plus alle 
Formation-ruimtes en andere op het netwerk 
beschikbare audio-apparaten. Selecteer de muziek 
die u wilt afspelen en de Formation-ruimte waar u 
die muziek wilt horen.

N.B.: Het is mogelijk om vanaf Roon muziek 
naar meer apparaten tegelijk te streamen, maar 
de weergavekwaliteit en synchronisatie kunnen 
dan afhankelijk zijn van de capaciteit van uw 
thuisnetwerk.

Als u geluid in meer dan één Formation-ruimte 
tegelijkertijd wilt afspelen, kunt u dat beter realiseren 
door meer ruimtes te selecteren in de Home-app van 
Bowers & Wilkins.

Bluetooth gebruiken 
Met behulp van Bluetooth kunnen audio-apps op 
mobiele-, laptop- of desktopapparaten audio-
informatie via een draadloze verbinding naar 
compatibele hardware zoals de Formation Bar 
streamen. Bij Audio-apps die geschikt zijn voor 
Bluetooth is het Airplay-symbool te zien.

Om Bluetooth te gebruiken, controleert u eerst of 
de gewenste Formation-ruimte geselecteerd is in 
het Bluetooth-instellingenmenu van uw apparaat. 
Open daarna de audio-app die u wilt gebruiken en 
selecteer de muziek die u wilt afspelen. Tik op het 
symbool voor weergaveapparaten om een lijst met 
beschikbare apparaten weer te geven, gevolgd door 
de Formation-ruimte die u wilt gebruiken.

6. Schoonmaken en ondersteuning

Schoonmaken 
U kunt de stoffen grill van uw Formation Bar het 
best met een zachte borstel afstoffen. Gebruik 
geen stofzuiger. U kunt de einddoppen van 
de Formation Bar zo nodig met een schone, 
pluisvrije doek schoonvegen. Als u een vloeibaar 
schoonmaakmiddel wilt gebruiken, breng dit 
dan op de poetsdoek aan en niet rechtstreeks 
op uw Formation Bar. Probeer het middel 
eerst op een onopvallend plekje uit. Sommige 
schoonmaakproducten tasten bepaalde 
oppervlakken namelijk aan. Gebruik geen schurende 
producten of producten met zure, alkalische of 
antibacteriële werkstoffen.


