
Polartub Elegante

Hottub met elektrische verwarming
Specificaties en instructies
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1. Algemene informatie
De gebruiks- en onderhoudshandleiding van het product bevat  
informatie over gebruik, behandeling, vervoer, installatie, bediening 
en onderhoud. Het gebruik en het onderhoud van het product 
moeten gebaseerd zijn op deze instructies.

Gewicht zonder water: 240 kg 
Totaal gewicht inclusief water: 1890 kg
Capaciteit: 1650 L

Het totale gewicht omvat niet het gewicht van de personen in de 
hot tub. Zorg er bij de installatie voor dat de vloer het totale gewicht 
van het product en het gewicht van de vermoedelijke gebruikers 
kan dragen.

3

GEVAAR!
Onmiddellijk gevaar!

LET OP!  
Potentieel gevaarlijke situatie.

LET OP!  
Let goed op!

1.1 Symbolen
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1.2 Definities

• Product - Hot tub met elektrische verwarming.

• Behandeling - Vervoer, installatie of onderhoud van het product.

• Gebruik - Gebruik van het product na correcte behandeling en  
installatie.

• Montage - Assemblage of montage van verschillende onderdelen.

• Transport - Verplaatsing van het product van de ene plaats naar 
de andere. Transport omvat het tillen van het product van de ene 
plaats naar de andere.

• Andere risico’s - Risico’s die zich tijdens het gebruik van het  
product voordoen.

• Onderhoud - Actie met betrekking tot reiniging, reparatie of  
vervanging van onderdelen van het product.

• Uitvoerder - Persoon die betrokken is bij het vervoer, de behandeling, 
de assemblage of het onderhoud van het product.

• Garantie - De periode na verkoop waarin Polhus verantwoordelijk 
is voor de technische staat van het product. De garantie geldt voor 
36 maanden na aankoop, behalve voor onderdelen, waarvoor de  
garantie 24 maanden bedraagt.

• Hot tub - Het deel van de hot tub dat met water gevuld is.

• Apparatuur - Het filter, de pomp en het verwarmingselement  
(zie figuur 1) die in de hot tub zijn geïnstalleerd om het water  
in de hot tub te verwarmen en te reinigen.



1.3 Waarschuwingen

De garantie is alleen geldig als deze handleiding wordt gevolgd en aan 
de hierin opgenomen eisen wordt voldaan. Het product mag alleen 
worden gehanteerd en onderhouden door bedieners die deze handleiding 
hebben gelezen en de betekenis ervan hebben begrepen.  

De bedieners moeten minstens 18 jaar oud zijn en de betekenis van  
de instructies hebben begrepen. De bediener moet beschermende  
uitrusting dragen.

Indien zich tijdens de behandeling of het gebruik van het product een 
gevaarlijke situatie voordoet, moeten alle activiteiten onmiddellijk 
worden gestaakt. Bel zo nodig de hulpdiensten.

Installatie en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door bedieners 
die bekend zijn met en in staat zijn de betreffende werkzaamheden uit 
te voeren. Indien wijzigingen in het ontwerp van het product worden 
aangebracht, moet Polhus de wijzigingen inspecteren en bevestigen.

Behandeling, montage, onderhoud of gebruik van het product en 
zijn onderdelen moeten voldoen aan alle noodzakelijke wetten en 
voorschriften van de staat (naast de inhoud van deze handleiding)  
om de veiligheid van de gebruikers en de geldigheid van de garantie  
te waarborgen.

De garantie is niet van toepassing indien de koper het ontwerp van het 
product heeft gewijzigd of niet-originele onderdelen heeft gebruikt 
zonder toestemming van Polhus.

Heeft u vragen over deze handleiding, neem dan contact op  
met Polhus.
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2. Toepassingsgebied
De hot tub is het hele jaar door geschikt voor buitengebruik. Het water  
in de hot tub kan worden verwarmd door een elektrisch verwarmings- 
element. Voor het gebruik van het elektrische verwarmingselement is 
er een speciale handleiding. Het wordt in deze handleiding niet behandeld. 

Gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het 
bestemd is, is verboden.

GEVAAR!
Gebruik van het product binnenshuis is ten strengste 
verboden. Een dergelijk gebruik kan leiden tot ernstig 
letsel of de dood. 

LET OP!
Onjuist gebruik van het product kan het product  
beschadigen of letsel bij personen veroorzaken.

LET OP!  
Het gebruik van niet-originele onderdelen kan schade 
aan het product en levensgevaar opleveren.
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3. Vervoer en montage

3.1 Vervoer
De hot tub wordt vervoerd op een pallet, staand op één zijde.  
Controleer voordat u de verpakking opent of deze niet beschadigd is. 
Als u schade ontdekt, moet u dit op het vervoersdocument (CMR) 
vermelden.

Verwijder karton en plastic verpakkingsmateriaal van het product 
vóór de montage. Verwijder alle apparatuur die in de hot tub is 
verpakt voordat u hem omdraait.

De verpakking weegt ongeveer 240 kg. Er zijn minstens drie 
mensen nodig om de hot tub in de juiste positie te draaien.  
Indien mogelijk hijsmiddelen te gebruiken. Als het bad in de juiste  
positie staat, kan de pallet aan de zijkant worden verwijderd.
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3.2 Montage
Controleer na het openen van de verpakking of alle in figuur 1  
getoonde onderdelen aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt, kunt u  
een klacht indienen op onze website.

Het pakket bevat de volgende onderdelen:
1. Glasvezel hot tub
2. Houten exterieur en speciale apparatuurkast
3. Filtersysteem
4. Verwarmingselement
5. Pompsysteem
6. Korte slang (2 stuks)
7. Filterballen (filterelementen)
8. Lange slang (2 stuks)
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Figuur 1: Inhoud van de verpakking
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Delen van de hot tub:
1. Opening/toegang tot filter- en verwarmingssysteem
2. Opening/uitgang van filter en verwarmingssysteem
3. LED-verlichting
4. Opening naar waterafvoer

Figuur 2: Onderdelen van de hot tub

9



Juiste montagevolgorde:
1. Verwijder kartonnen en plastic verpakkingen van de  

verschillende onderdelen.
2. Plaats de hot tub op een vooraf voorbereide vlakke  

en harde ondergrond.
3. Verwijder het deksel van de apparatuurkast. Draai de  

ronde schroeven in de onderste hoek van het deksel los  
(getoond met pijl in foto 3) en til het deksel eraf.

Figuur 3. Verwijderen van de deur van de apparatuurkast
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Figuur 4. Inhoud van de apparatuurkast

Onderdelen van de apparatuurkast (zie figuren 4 en 5)
1. Opening/toegang tot filter- en verwarmingssysteem
2. Opening/uitgang van filter en verwarmingssysteem
3. Metalen beugel voor elektrische verwarming
4. Stuureenheid voor LED lampen
5. 230V stopcontact (3 stuks)
6. Elektrische kast
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De stroomvoorziening van de in figuur 5 getoonde apparatuurkast 
moet worden aangesloten door een gekwalificeerde elektricien.  
Het elektrische gedeelte van de installatie moet worden uitgevoerd  
volgens de geldende voorschriften en normen.

Figuur 5. Inhoud van de installatiekast
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1. Bevestig een korte slang aan de opening/uitlaat van het filter en het 
verwarmingssysteem en draai de klem vast. 

2. Monteer het filtersysteem in de apparatuurkast zoals getoond in 
Figuur 6. Raadpleeg bij de installatie van het filtersysteem de  
gebruiksaanwijzing van het filtersysteem. De montagevoet van het  
filtersysteem is niet nodig bij installatie in de apparatuurkast.

Figuur 6: Installatie van korte slang en filtersysteem
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3. Sluit het elektrische verwarmingselement aan op de reeds  
geïnstalleerde korte slang en draai de klem vast. Bevestig het  
elektrische verwarmingselement in de montagevoet.  
 
Raadpleeg bij de installatie van het elektrische verwarmingselement  
de gebruiksaanwijzing van het elektrische verwarmingselement.

Figuur 7: Installatie van het elektrische verwarmingselement
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4. Monteer het pompsysteem in de apparatuurkast zoals afgebeeld 
in figuur 8. Raadpleeg voor de montage van het pompsysteem de 
handleiding van het pompsysteem

Figuur 8. Installatie van het pompsysteem
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5. Installeer de andere slangen zoals aangegeven in figuur 9.
6. Sluit het elektrische verwarmingselement en het pompsysteem 
aan op de stopcontacten in de apparatuurkast (zie figuur 5).
7. Plaats het deksel van de apparatuurkast en draai de schroeven vast.
8. Vul de hot tub met water.

Figuur 9: Montage van de slangen
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4. Gebruik
Lees voor gebruik van de hot tub deze instructies en controleer de 
volgende punten: 

1. Controleer of de installatie correct is uitgevoerd  
(volgens deze instructies).

2. Controleer voor het inschakelen van de apparatuur of het water in  
de hot tub minimaal 5 cm boven de opening/ingang van het filter-  
en verwarmingssysteem (bovenste opening) staat.

3. Controleer of de aftapplug van de hot tub gesloten is.
4. Controleer of de hot tub niet lekt. 
5. Controleer of de slangen niet lekken.
6. Controleer of de hot tub, de uitrusting en de tussenliggende slangen 

correct zijn geïnstalleerd. Zie de figuren 3 tot en met 10.
7. Controleer of de temperatuur geschikt is voor gebruik.  

Gebruik hiervoor een zwembadthermometer. 

Het gebruik van het filtersysteem, het pompsysteem en de elektrische  
verwarmingselementen moet in overeenstemming zijn met de  
respectieve gebruiksaanwijzingen.

GEVAAR!
De hot tub-apparatuur mag niet worden ingeschakeld 
voordat de hot tub met water is gevuld.
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Terwijl het elektrische element verwarmt, moet de watertoevoer 
worden verzekerd. De aanbevolen watertemperatuur is 35-38 °C. 
Hogere temperaturen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken.

Als u het water langer in de hot tub wilt houden en het water niet  
na elk gebruik wilt verversen, raden wij u aan badzout of Dutrion- 
badtabletten te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen 
ruwe materialen of scherpe voorwerpen om de hot tub schoon te maken.

Als u de hot tub niet gebruikt, moet hij worden afgedekt. Het is niet 
toegestaan op de hoes te zitten, te staan of te lopen! Laat het water  
in de winter niet bevriezen in apparatuur of slangen.

LET OP!  
Door het gebruik van chloor of andere niet door Polhus 
goedgekeurde chemicaliën vervalt de garantie.

LET OP!  
Onjuist onderhoud of gebruik kan leiden tot het  
vervallen van de garantie.
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5. Andere risico’s
Andere risico’s die blijven bestaan nadat de veiligheidsmaatregelen 
van het product in gebruik zijn genomen.

GEVAAR!
Laat kinderen niet zonder toezicht achter in de hot 
tub of de omgeving ervan. Verdrinkingsgevaar!

6. Onderhoud
Het wordt aanbevolen de hot tub na elk gebruik te wassen. U kunt 
de hot tub schoonmaken met een hogedrukreiniger, maar u kunt 
ook huishoudelijke artikelen zoals lappen of sponzen gebruiken.

Trek de stekker uit het stopcontact voor onderhoud, reiniging of 
andere wijzigingen aan de apparatuurkast. Het houten exterieur 
van de hot tub moet eenmaal per jaar met houtolie worden behandeld.

Het onderhoud van het filtersysteem, het pompsysteem en de 
elektrische elementen moet worden uitgevoerd volgens de respectieve 
gebruiksaanwijzingen.

GEVAAR!
Natte oppervlakken kunnen glad zijn.  
Gevaar voor letsel!
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7. Garantie
De hot tubs hebben een garantie van 36 maanden op materiaal-  
en fabricagefouten, met uitzondering van de uitrusting, waarvoor 
een garantie van 24 maanden geldt. De garantie is geldig indien de 
gebruiker de bedienings- en onderhoudsinstructies van het product 
heeft gelezen en opgevolgd.

OPMERKING! Voor producten voor commercieel gebruik gelden 
andere garanties.

• De garantie geldt niet voor gebreken die kenmerkend zijn voor 
hout, zoals kleurveranderingen, veranderingen door periodieke 
vochtigheid, scheuren, enz.

• Vorstschade wordt niet gedekt, aangezien dergelijke schade bij 
correct gebruik van het product kan worden voorkomen. Schade 
veroorzaakt door extreme situaties of andere extreme weersve- 
schijnselen valt niet onder de garantie.

• Normale slijtage door gebruik valt niet onder de garantie. De garantie 
dekt evenmin kleurveranderingen in de kunststof onderdelen 
van de hot tub veroorzaakt door chemicaliën of zonlicht.

• De garantie dekt geen corrosieschade als gevolg van verkeerd 
gebruik van chemicaliën.

• De garantie dekt ook geen andere kosten zoals bouw- of sloopkosten 
van het terras.

• De garantie vervalt als u het product zelf probeert aan te passen 
of te repareren, of als het verkeerd wordt gebruikt.

• De garantie geldt niet als het product in een verkeerde positie of  
in een verkeerde omgeving is opgeslagen.

• De garantie is geldig indien de afnemer de leverancier binnen een 
redelijke termijn (7 dagen) na het bekend worden van het gebrek  
op de hoogte stelt. De koper moet de aard van het gebrek 
duidelijk omschrijven.
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