
Handleiding bij ingebruikname JACUZZI 

1) Vullen met water tussen minimum- en maximumniveau.  

De jets moeten hierbij volledig onder water staan. 

2) NADAT jacuzzi volledig gevuld is, stekker in stopcontact steken (altijd laten insteken). 

 

3) Basisinstellingen:  

 Stel ‘standaardmodus’ (“St”) in om op te warmen. Dit is 1-malig bij ingebruikname.  

 Hoe doe je dit?  

 De 2 middelste toetsen snel na elkaar bedienen. Je ziet dan 

achtereen volgens op de display “St” (standaard), “Sl” (sleep) of Ec 

(economisch) verschijnen.  

 Vanaf je “St” ziet, laat je de toetsen los, en is de standaardmodus ifv 

opwarming van het water correct ingesteld.  

 Naderhand niet meer checken of het de juiste modus is want dan zit 

je al een programmamodus verder, en niet meer in “St”, waardoor 

hij onregelmatig gaat opwarmen en je gewenste temperatuur niet 

bereikt.  

 Temperatuur instellen:  

 Op de display zie je de temperatuur van het water op dat moment.   

 Bedien de toets ” ˄ “ tot gewenste temperatuur (38°C?).  

 Laat toets ” ˄ “ los. Je huidige temperatuur komt terug op de display.  

 Hier en daar gaan er jets beginnen blazen, nu is hij aan het opwarmen.  

 Indien ‘alle’ jets volop blazen, moet je ‘jet toets’ bedienen tot dat er slechts 

enkele jets blazen. Anders verloopt de opwarming niet optimaal. 

 De jacuzzi warmt ongeveer 1,5 °C/uur op (afhankelijk van 

buitentemperatuur).  

 Chloor:  

 Dien 1 ‘potje’ chloor toe aan het water.  

 Leg het deksel er nu op en laat de jacuzzi opwarmen tot de gewenste temperatuur.  

 

4) Gebruik en onderhoud:  

 Om de 2 dagen een ‘potje’ chloor toedienen en de filter proper spuiten met de 

tuinslang. Chloor toedienen bij het verlaten van de jacuzzi. 

 Bescherming filter verwijder je door eerst deze beneden los te trekken. Bij het 

terugplaatsen ervan deze eerst vanboven erin steken en beneden in zijsleuven 

duwen.  

 De filter is bevestigd met schroefdraad, kan je dus met de hand los en vast draaien.  

 Stekker altijd laten insteken.  

 Als je er niet in gaat, cover erop leggen.  

 Met zowel de ‘jettoets’ als de 2 draaiknoppen op de jacuzzi kan je de kracht van de 

stralen regelen.  

 Er is ook sfeerverlichting voorzien. Zie toets bedieningspaneel.  

 Na 45 min. intens gebruik valt de jacuzzi in veiligheid en stoppen de jets. U kan dan 

gewoon herstarten door op het bedieningspaneel op de knop ‘jets’ te duwen. 

 Bij langdurig gebruik zakt de temperatuur van het water ongeveer 1 °C/uur. U kan 

hier rekening mee houden en de temperatuur van het water tijdig wat hoger 

instellen. 


