
                  ISBJØRN Hot Tubs 
 

 

                

 

                Handleiding algemeen 
 

 

                                     

 

                   

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave  
  

 

 

 

1. ALGEMEEN  

2. PLAATSING  

3. INSTALLATIE  

4. GEBRUIK  

5. VEILIGHEIDSASPECTEN  

6. ONDERHOUD  

7. GARANTIE  

  

   

 

 

 

 

 

 



1. ALGEMEEN  

  

Deze handleiding is geschikt voor staande modellen met een interne 

of externe kachel of het inbouwmodel met een interne kachel.  

 

Al onze Hot Tubs zijn uitsluitend geschikt voor buitengebruik.  

 

Indien de Hot Tub op de zijkant wordt geleverd dient u deze eerst 

z.s.m. horizontaal te plaatsen op de bodem. Dit voorkomt dat de kuip 

gaat vervormen  

 

De pallet die bij de levering meegeleverd wordt dient voor plaatsing 

verwijderd te worden.   

 

Heeft u vragen over het gebruik van opties, raadpleeg dan de 

bijbehorende instructie of handleiding.  

  

U kunt deze vinden op onze website :  

https://isbjorn-hottubs.nl/hottub/servicegarantie/handleiding/  

  

   

 

 

 

 

 

 



2. PLAATSING  

 

Plaats de Hot Tub op een ondergrond die het gewicht van de Tub plus 

inhoud kan dragen.  

 

Geschikt als ondergrond kan zijn tegels, stenen, houten vlonder of 

kiezelstenen. Plaatsing op gras of balkon wordt afgeraden.   

 

Uw Hot Tub is voorzien van een afvoer aan de onderzijde met 

afsluitkraan in de wandzijde. U kunt desgewenst een afvoerslang 

aansluiten op deze afvoer.  

 

Bij inbouwmodel:  

- dient u eerst een gat te graven en de ondergrond te verstevigen 

met puin/grind en daarna egaliseren;  

- kunt de u Tub ledigen met  

a) een dompelpomp,  

b) een filterpomp (indien deze aanwezig is) 

 

   

 

  

 

 

 

 



 

3. INSTALLATIE  

 

Plaats de Tub op de eindplek in uw tuin,  

tenzij anders bevestigd worden al onze Tubs compleet voor 

gemonteerd aangeleverd;  

Verwijder de pallet en verpakkingsfolie;  

 

Kachel (externe kachel) 

Sluit voor modellen met een kachel buiten het bad de kachel aan op 

de 2 aansluitrubbers in de wandzijde. Gebruik hiervoor de 2 

slangklemmen die zijn meegeleverd;  

 

Filterinstallatie 

Sluit filterinstallatie aan (indien u deze heeft aangeschaft). Gebruik 

hiervoor de slangenklemmen die zijn meegeleverd. Let op dat het 

filtersysteem altijd op een geaarde elektra groep met een 

aardlekschakelaar is aangesloten.  

(laat dit door een erkende elektricien controleren!)  

 

Veiligheid staat bovenaan..; 

 

 

 

 



 

Techniekkist 

Indien u een Tub heeft aangeschaft met een techniekkist 

(filterinstallatie, bubbelsysteem en/of elektrische verwarming) dan 

dient u deze te laten aansluiten door een erkende elektricien; 

 

Wij leveren een losse CEE Camping Stekker 16 Ampère 3-polig bij de 

techniekkist die op uw bestaande elektrakabel(s) kan worden 

aangesloten. Op de techniekkist is de contrastekker al gemonteerd; 

 

Wij adviseren op 1 aparte groep aan te leggen voor: Filterinstallatie 

met uv lamp en bubbelsysteem; 

 

Indien u ook een electrische verwarmingsunit (3000 watt) heeft 

aangeschaft zal hiervoor ook een aparte groep voor aangelegd 

moeten worden; 

 

 

Schoorsteen 

Plaats de schoorsteen op de kachel, doe dit bij voorkeur met een 

paar handschoenen aan daar de schoorsteendelen scherpe kanten 

kunnen bevatten;  

  

   

 

 

 

 



 

 

4. GEBRUIK  

 

Controleer of de afsluitkraan van de afvoer is afgesloten;  

Vul uw Hot Tub altijd eerst met water (ongeveer 10 cm onder de 

rand) voordat u begint met stoken;  

Voor modellen met een buitenkachel geldt dat het water altijd boven 

de bovenste kacheldoorvoer dient te blijven;  

Stoken met te weinig water kan het verbranden van de kachel 

veroorzaken, houd het waterpeil daarom op peil boven de 

kacheldoorvoeren!;  

Ledig het bad pas nadat de kachel volledig  is gedoofd en totaal is 

afgekoeld;  

Indien bovenstaande regels niet nageleefd worden zal de kachel 

kunnen verbranden, die valt dan ook buiten de garantie; 

Stook het water niet hoger dan 40 graden Celsius; 

Tijdens het opstoken dient u het water om de 15 minuten te mixen 

met een houten roerpeddel, de warmte is zodoende gelijkelijk 

verdeeld in het bad;   

Gebruik tijdens het opstoken de deksel, de warmte wordt dan beter 

behouden;  

Een ideale stook temperatuur is ca. 37 graden, dit kan echter per 

persoon iets variëren;  

Matig de opstooksnelheid zodra de gemiddelde watertemperatuur 

de 37 graden bereikt. Doet u dit niet dan kan het water snel te heet 

worden (voorkom dat u onwel wordt);   



 

 

 

 

Ledig het bad bij aankomende vorstperioden, vul het bad vervolgens 

als u het bij vorst weer wilt gebruiken;   

Maak het vuur aan middels een paar aanmaakblokjes en 

aanmaakhout; 

Tijdens het opstoken kunt u de stooksnelheid reguleren met de 

kacheldeksel (interne kachel) of met de aslade en/of luchtregelaar 

(externe kachel);  

U kunt de kachel doven of uitzetten door de kachel geen lucht meer 

te geven. Dit kan met behulp van de kacheldeksel (interne kachel) of 

met de aslade en/of luchtregelaar (externe kachel);  

Heeft u hartklachten of ondergaat u enige medische behandeling, 

raadpleeg dan eerst uw huisarts of specialist of het verstandig is dat 

gebruik maakt van een Hot Tub;  

Laat nooit kinderen alleen in de nabijheid van een brandende 

houtkachel;    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. ONDERHOUD  

  

Wij adviseren u de houtomkleding 1 x per jaar te behandelen met 

wax olie;  

Leeg de kachel na ca. 3 keer gebruik;  

Indien u geen filter heeft dan dient u het water 1 keer per week te 

verversen of al na 2 keer gebruik;  

Heeft u een filterinstallatie met UV van ons dan kunt u het water ca 2 

maand blijven gebruiken;  

Het is niet toegestaan chloorproducten te gebruiken in het water, dit 

is schadelijk voor een aluminium houtkachel;  

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. GARANTIE  

  

Wij leveren onze producten met standaard 24 maanden 

fabrieksgarantie;  

Deze garantie is uitsluitend geldig indien de gebruiks- en 

onderhoudsinstructies worden opgevolgd;  

  

Heeft u een klacht of servicemelding, meldt u deze via onze website 

www.isbjorn-hottubs.nl, rubriek Service. Beantwoord de gestelde 

vragen en wij komen binnen 48 uur op uw melding terug;  

  

 


