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Voorkom E90 Storing 

 
Zorg dat er geen vuil/zand/aarde in de Jacuzzi terecht komt, dan voorkomt u de meeste E90 storingen, stap b.v. niet in de Jacuzzi 

met vuil/zand/aarde aan u voeten/lichaam. 
 

CODE E90 Storing oplossing 

Oorzaak E90 storing: 
Er is sprake van een versperring of verstopping, de circulatie wordt verstoort (b.v. zand/vuil in de in-uitlaat, zand/vuil vuile filter etc.). 
 
Probleemoplossing: Als de stekker in het stopcontact zit en de pomp staat aan, druk dan eerste op de Restknop van de stekker. 

1. Controleer of het filterhuis correct geïnstalleerd is aan de binnenkant van de Jacuzzi (fig. 1) 
       (gemarkeerd met C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Verwijder de achterkant van de controle unit/pomp (fig. 2) 
       Controleer de slangen tussen de controle, unit en de Jacuzzi en zorg ervoor dat deze recht   
       zit, zonder knikken. (fig. 3 en 4) 
3. Verwijder de behuizing van de filterhuis (fig. 5). Zet vervolgens de controle unit uit en   
       weer aan druk dan op de filter knop (fig. 6) om het filteren weer in te schakelen. 
 

Als het systeem goed werkt wanneer de filtercassette verwijderd is, blokkeert iets de cassette of de behuizing/het deksel van 
de cassette of het uitlaatrooster.  

     Volg de onderstaande stappen om ze te reinigen: 

     Reinig de filterhuis en filter (fig. 7 t/m 11) van de jacuzzi als deze vuil is of vervang deze door een nieuwe filter als ze bezoedeld en 
verkleurd blijft na een reinigingsbeurt.  
 
 
 
 

 

     
     

1. Haal de filter uit de behuizing en week een deze een tijdje in water zodat de filter water kan opnemen en de lucht in de filter 
wordt verwijderd om een eventuele obstructie te voorkomen. 

2. Plaats het filter terug in het filterhuis terug in de binnenkant van de Jacuzzi (fig. 5 gemarkeerd met C).  
3. Als het probleem E90 blijft aanhouden, controleert dan of er zich geen resten bevinden in de roosters van de in- en uitlaat naar 

de badkuip. Als dat wel het geval is, schroeft u het inlaat-/uitlaatrooster los met een Phillip-schroevendraaier (fig. 12 t/m 17) 
Reinig het onderdeel en plaats deze terug. Doe dit laatste alleen als u begrijpt wat u doet. Als het niet berijpt, laat dit punt 
dan achterwegen om verdere schade te voorkomen!.  

 

     
 
  
  
 

4. Als het probleem E90 opnieuw opduikt een paar uur nadat u de filtercassette/behuizing/het deksel/rooster gereinigd hebt, is er 
mogelijk een probleem met het water. Ververs indien nodig het water. 

5. Indien u het bad dient leeg te maken om het water te verversen, dan kunt ondertussen met de zwarte slang waarmee u de 
Jacuzzi heeft opgeblazen, de diverse waterleidingen en filters uitblazen
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