
 

 

Figuur 3 

Verkorte handleiding 

Opzetten jacuzzi; 

1.  Leg de onderzeilen neer, eerst de vierkante (indien aanwezig) dan de ronde (bubbels onder). 

2.  Plaats de jacuzzi op de onderzeilen (in/uitlaten A, B en C naar de pomp gericht). 

3.  Sluit de luchtslang aan op de pomp en vul de jacuzzi met lucht. 

 -Zie informatieblad “Handleiding voor opzetten Jacuzzi (deel 1)”  Stap 3, deze vind u   in de meegeleverde kist. 

 -Blaas de jacuzzi niet te hard op!, de rand moet nog ingedrukt kunnen worden. 
4.  Haal de afsluitdoppen van in/uitlaten A,B en C van de jacuzzi. 

 -De rubberen ringen moeten blijven zitten. 
5.  Sluit de pomp aan op de jacuzzi. 

6.  Doe een schoon filter in het filterhuis. 

7.  Sluit het filterhuis aan (binnenkant jacuzzi) op positie C. 

8.  Vul de jacuzzi (met een tuinslang) altijd met warm water, max. 38/40 graden. 

 -Bij vullen met koud water duurt het opwarmen van het water vele uren! 
9.  Gebruik iedere dag 1 chloortablet. 

10.  Verwissel elke 3/5 dagen het filter. 

11.  Plaats de cover over de Jacuzzi als deze langere tijd niet gebruikt wordt, de bubbel functie 

 moet dan uit staan. 

                                       

Opruimen jacuzzi; 

1. Laat het water uit de jacuzzi lopen door de dop aan de binnenkant (fig. 1) van de bodem te openen en de 

dop aan de buitenkant (helemaal onderop) te openen (fig. 2), hier kan ook het waterafvoer verloopstuk 

(fig. 3) op worden aangesloten. 

2. Verwijder het filterhuis / verwijder het gebruikte filter en gooi deze weg! 

3. Zet de bubbel functie 15 min. aan (fig.4) en daarna uit. 

4. Maak de jacuzzi los van de pomp (Aansluiting A, B en C. 

5. Indien mogelijk zet de jacuzzi 30/40 min. op zijn kop en daarna weer terug. 

6. Droog de jacuzzi met handdoeken/theedoeken.  

7. Droog ook de cover, de onderzeilen en de rest van de geleverde materialen. 

8. Laat het lucht uit de jacuzzi lopen. 

9. Sluit de luchtslang aan op de voorkant van de pomp en op de jacuzzi. 

-zie tweede video “jacuzzi opzetten” op de website of -Zie informatieblad  

“Handleiding voor opzetten Jacuzzi (deel 2)”  Stap 1, deze vind u   in de meegeleverde kist. 
10. Vouw de jacuzzi twee keer dubbel op (naast de aansluitpunten vouwen).  

11. Zorg dat de rubbers op de jacuzzi blijven zitten en plaats de afsluitdoppen terug. 

12. Doe het filterhuis, luchtslag en alle aansluitstukken e.d. terug in de droge kist. 

Hoe zit het met de reiniging? 
We verwachten van u dat de jacuzzi’s door u schoon en droog worden teruggebracht. Dit is ook wel zo fris voor uw 
eigen auto. De jacuzzi’s dienen droog te zijn voordat u deze opvouwt. Als de jacuzzi’s nat worden opgevouwen kunnen 
er schadelijke schimmels ontstaan die praktisch niet meer te verwijderen zijn. Indien de materialen niet droog en/of 
schoon zijn terug geven zullen minimaal de volgende bedragen op de borg worden ingehouden; Jacuzzi reinigen/drogen 
€30 | Jacuzzi cover reinigen/drogen €12,50 | Jacuzzi onderzeil rond reinigen/drogen €10 | Onderzeil vierkant 
reinigen/drogen €5 | Ontbrekende rubbers €5 p.s. 
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https://eenjacuzzihuren.nl/jacuzzi-bubbelbad-opzetten/

