
HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE  

FILTERINSTALLATIE NAAST UW HOTTUB  

  

Gefeliciteerd met uw aankoop, wij noemen dit onze filterinstallatie  daar deze zo optimaal en volledig 

is uitgerust dat verdere handleidingen elders niet verkrijgbaar of te downloaden zijn, vandaar deze 

beschrijving om u zo spoedig en efficiënt mogelijk met dit product te begeleiden tot een schone en 

heldere hottub.  

  

Als eerste plaatst u de filter bij uw hottub op de door uw gewenste positie. Kort de meegeleverde 

slangen af op de juiste lengte, de slangtule aan de pomp (bij het witte mandje) moet aan de onderste 

aansluiting aan uw tub worden verbonden, de tule aan de UV-lamp moet aan de bovenste. Wanneer 

uw filter is gemonteerd in een houten kist zijn deze vooraf voor u genummerd. –Tip: gebruik een 

beetje siliconenkit/glijmiddel om de tule alvorens de slang er overheen te schuiven, deze hecht niet 

maar zorgt voor een optimale afdichting- maak de verbinding definitief  met bijgeleverde 

slangklemmen. Draai deze niet overmatig strak aan, ze passen zich prima aan naar de ronding van de 

slang.   

   VOORFILTER  

 

Tijdens het vullen van uw hottub ziet u langzaam het water ook in het voorfilter lopen, wacht tot uw 

hottub geheel gevuld is en begin dan met het spoelen van de glasparels in het filter, dit is een 

eenmalige handeling daar de glasparels gepaard met veel stof zijn toegediend in het filter tijdens de 

montage. U gaat als volgt te werk:  

-zet de bovenste handel op het filter op backwash  



  BACKWASH  

-stop de stekker in uw stopcontact en zet enkele pinnetjes van de timer naar buiten  

-draai de timer met de klok mee totdat de pomp in werking treedt  

-na enkele tijd is het filter gevuld met water en zal deze water met het stof naar buiten spuwen, dit 

komt uit de uitgang waar geen slang op aan is gesloten. –Tip: schuif hierover de resterende slang en 

leid het water naar een afvoer, gazon o.i.d.   

Na ongeveer 1 minuut zal de glasparelmassa gereinigd zijn en moet de handel op stand rinse, dit 

perst de glasparels weer tot een massa waardoor het filter optimaal is voor gebruik.   

 RINSE            

Belangrijk: tussen elke verstelling van de handel moet de pomp uitgeschakeld zijn!  

Zet nu de handel op filtration en uw filter zal uw hottub optimaal reinigen.  



  FILTEREN  

  

De timer  

  

Deze is rechtsboven op de middencirkel voorzien van een rode pijl, draai de ring met de klok mee op 

de juiste tijd. Het filter zal reageren op de pinnetjes die u naar buiten schuift teneinde de gewenste 

filtertijd in te stellen.  

                  TIMER  

                                         

 



UV-belichting  

  

De UV-lamp schakelt samen met het filter, de werking hiervan is te controleren via een klein 

kijkglaasje naast de ingaande kabel. Deze heeft een effectieve levensduur van 8000 uren.  

  UV – LAMP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reinigen  

  

Aan het filter begeeft zich een drukmeter, deze zal bij schone glasparels nauwelijks oplopen. Al naar 

gelang het filteren vordert zal deze moeilijker doorstromen en zal de ingaande druk zich verhogen. 

Van belang is deze dan te reinigen en dient u bovenstaande te herhalen, (backwash – rinse) echter 

zal de backwash-functie wat langere tijd nodig hebben, dit al naar gelang het water vervuild is. Dit is 

niet door ons in tijd uit te drukken, maar zult u voor uzelf moeten bepalen teneinde de drukmeter zo 

ver mogelijk richting de nul te krijgen. Vergeet niet de rinse-stand wederom te gebruiken alvorens  

naar de filterstand te gaan.  

Dit is eindeloos te herhalen en maakt onze filters dat u jarenlang (tenminste 6) dezelfde glasparels 

kan gebruiken.  

Mocht u gekozen hebben voor de extra accessoire elektrische bijverwarming  is deze in te schakelen 

via de daarop aanwezige thermostaat-knop. Deze werkt alleen bij stromend water en is daarom niet 

voorzien van extra in- of uitschakeling.  

Voor extra reiniging wijzen wij u op af en toe het toevoegen van een reinigingstablet, deze zijn 

verkrijgbaar via onze webshop www.hottubshop.eu  maar natuurlijk ook af te halen.  

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op geen tabletten met chloor te gebruiken, dit zal op den duur de kachel 

–zowel vervaardigd uit aluminium als roestvast staal- doen vernietigen!   

  

Vanuit de werkplaats wensen wij u veel tub-plezier, mocht u ten overvloede nog niet genoeg 

geïnformeerd zijn of heeft u aanvullende vragen zijn wij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 

bereikbaar op tel.nr. 0031633051666 of  info@isbjorn.eu   


