
   Hottub 
       WSSSSS 
 

 

Je zult de hottub leeg aantreffen. Mocht dit niet het geval zijn begin dan met 

stap 7 en ga dan vervolgens door met stap 1. 

 

 
Stap 1 

 

Sluit de afvoer van de hottub door de 
rode ring een klein stukje los te 

draaien en de stop naar links te 
schuiven. Draai daarna de rode ring 
weer vast. 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 

 
Sluit de slang aan op de buitenkraan 

en laat de slang even doorlopen zodat 
het oude water uit de slang is. Gelieve 
in de winter dit niet op de bestrating 

leeg te laten lopen i.v.m. bevriezing. 
Vul het bad tot 10 cm onder de rand. 

In de winter staat de slanghaspel in de 
verwarmingsruimte, graag na gebruik 
direct weer terug plaatsen i.v.m. 

bevriezen van de slang.  

 

 
 

 
 
 

 



 
Stap 3 
 

Voordat je de kachel aansteekt 
controleer de waterhoogte deze moet 

minimaal 10 cm boven het 
waterrooster zijn, anders beschadigd 
de kachel door oververhitting. 

 
Gebruik naar wens één chloortablet, 

dit voorkomt bacteriegroei waardoor 
een onaangename geur kan ontstaan. 
Deze zijn te vinden in de 

verwarmingsruimte. 
 

 
 

 

 
 

Stap 4 
 

 
De hottub kachel bevindt zich achter 
het deurtje aan de achterzijde van het 

zwarte huisje. 

 
 

 
Stap 5 
 

Open het grijze deurtje van de kachel. 
 

Linker knop = aan en uit 
Middelste knop = tempratuur ↑ omhoog 

Rechter knop = tempratuur ↓ omlaag 

 
Het display geeft met de linker twee 

cijfers de actuele temperatuur aan en 
de rechter cijfers de 

ingestelde/gewenste temperatuur. 
Start de kachel met de aan/uit knop en 
stel vervolgens de gewenste 

temperatuur in (advies 39 graden). De 
kachel zal nu gaan branden. 

 
 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Omhoog%20pijl
http://www.hoejetypt.nl/letter/Beneden%20pijl


 
Mocht het display niet aangaan druk dan op de bovenste 
(reset) knop van de stekker. 

 

Als het display een error geeft dan kan het zijn dat de 

kachel niet direct opstart omdat er lucht in de leiding zit, 
er zal dan na een paar minuten weer een error in het 
scherm komen te staan. Druk daarna opnieuw op                    

start net zolang tot de kachel gaat branden. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Stap 6 
 

 

Doe na gebruik de deksel weer op de 
hottub anders koelt het water te snel 

af en zal de brandstof niet toerijkend 
zijn. Zet de deksel vast met de drie 
spanrubbers. 

Dit met het oog op de veiligheid van 
kinderen, vuil en de wind.  
 

 

 
 
 

Stap 7 
 

Bij vertrek: 
Zet de hottub uit zie stap 5. Laat de 
hottub leeg lopen. 

Open de afvoer van de hottub door de 
rode ring een klein stukje los te 

draaien en de stop 3 cm naar rechts te 
schuiven. Draai daarna de rode ring 
weer vast (houd er rekening mee dat 

de stop door de waterdruk er uit wil 
springen). 
 

 

 

 



 


