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 INHOUD VERPAKKING

 Estelle Disposables Cleaning System 
- Emmer
- Transparante kap

 Installatieset
- O-Ringenset (7 stuks)
- Wateruitlaat
- Adapter met drie tredes
- Draaiknop
- Borgingsdopje
- 5 x adapters voor diverse formaten filters.

Installatiehandleiding

Indien niet reeds aangebracht, 
vindt u deze O-Ringenset 
in de verpakking.

Plaats O-ring nummer 1 
op de wateruitlaat.

Plaats O-ring nummer 2 (2x) 
en 4 en 5 op de spindel adapter.

Plaats O-ring nummer 6 op de 
onderste ring op de draaiknop.

Plaats de wateruitlaat in de emmer 
vanuit de binnenzijde naar buiten en 
plaats daarna de draaiknop.

Vergrendel de draaiknop
met het borgingsdopje.

Vet voor gebruik de spindel adapter in met siliconen. 
Uw Estelle-DCS is nu klaar voor gebruik.
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Stap 1
- Verwijder het te reinigen filter uit uw spa, 

whirlpool of hot tub 
volgens de gebruiksaanwijzing van het bad. 

- Plaats de Estelle op een vlakke ondergrond. 
- Verwijder de kap van de Estelle. 
- Plaats in de Estelle de bij het filter passende adapter 

(meegeleverd). Plaats het filter op de adapter in de Estelle. 
Het filter moet goed klemmen op de adapter. 

- Plaats de kap op de Estelle. 
- Sluit de meegeleverde waterslang enerzijds aan op een 

(koud)wateraanvoer en anderzijds op de Estelle. 
- Plaats de Estelle dusdanig dat het afvalwater uit de afvoer 

aan de achterzijde onverhinderd weg kan lopen in het riool 
(bijv. een gootsteen of afvoerput).

- Zorg dat de draaiknop voorop de Estelle naar boven wijst.

Stap 2
- Start de watertoevoer (open de kraan). 
- Draai de knop voorop de Estelle langzaam naar links 

totdat het filter in de Estelle begint te draaien. 
Dit zal, afhankelijk van de diameter van het filter, 
minder dan een kwartslag zijn.

- Wacht tot het gehele filter is gereinigd.

Stap 3
- Draai de knop op de Estelle nu langzaam naar rechts, totdat 

het filter in de Estelle in tegenovergestelde richting draait. 
Dit zal, afhankelijk van de diameter van het filter, minder 
dan een kwartslag zijn.

- Wacht tot het gehele filter is gereinigd. 
- Afhankelijk van de grootte van het te reinigen filter, 

is de totale behandeling na circa 1 minuut voltooid*.

Stap 4
- Sluit de watertoevoer af en verwijder de kap van de Estelle. 
- Verwijder het filter van de adapter en plaats het filter terug 

in de jacuzzi, whirlpool of hot tub volgens de 
gebruiksaanwijzing van het bad.

* Indien nodig stap 2 en 3 herhalen tot het gewenste resultaat 
is bereikt.

 Veiligheid

- Plaats de Estelle op een stabiel, vlakke ondergrond.
- Gebruik de Estelle enkele met koud water en voer de 

waterdruk langzaam op.
- Plaats altijd de meegeleverde transparante kap op de 

Estelle.
- Verzeker uzelf ervan dat er geen elektrische apparaten 

in de directe omgeving van de Estelle staan (gevaar voor 
elektrocutie).

- Bewaar de Estelle buiten bereik van kinderen.

Garantie

- Fabiotte Trading B.V. hanteert de wettelijke 
garantietermijn van 12 maanden op al haar producten.

- Garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van het product.
- Defecten door foutief aansluiten vallen niet onder de 

garantie.

Aansprakelijkheid

- Fabiotte Trading B.V. is niet aansprakelijk voor schade 
toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde 
producten. Dit met betrekking tot materiële en/of 
persoonlijke schade.

- Fabiotte Trading B.V. kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor vertragingen in uitlevering door 
transporteurs, noch voor ziekte of wettelijke regelingen 
c.q. beperkingen.

- Aansprakelijkheid is slechts van toepassing bij 
duidelijke schuld of opzet door Fabiotte Trading B.V.  
welke aan de wet te toetsen is.

- Op alle aankopen is het Nederlands recht van 
toepassing. Geschillen zullen dan ook worden beslecht 
via de Nederlandse rechtsinstellingen en in de 
Nederlandse taal.
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FAQ - referentiefoto’s
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1. Hoe werkt de Estelle?

2. Is de Estelle geschikt voor mijn filter?

3. Welke adapter moet ik gebruiken?

4. Wat is de juiste waterdruk?

5. Wat is de juiste stand?

U plaatst het filter met de juiste adapter op het schroefdraad en 
begint daarbij onderaan. U sluit de waterslang aan en draait de 
kraan open. Als het filter geheel boven is, draait u de knop met 
de waterinlaat 180 graden om waardoor het filter weer naar 
beneden gaat en de tweede, tevens laatste reinigingsbeurt 
krijgt. Als het filter weer beneden is, is het weer klaar voor 
gebruik in uw spa. 

De Estelle is geschikt voor alle lamellenfilters 
tussen de volgende afmetingen:

- Binnendiameter (doorsnede gat) 30 – 80 mm (Foto 1),
- Buitendiameter (buitenzijde lamellen) 100 – 250 mm (Foto 2),
- Max hoogte 360 mm, indien filter aan zowel boven- 

als onderzijde open is,
- 300 mm, indien filter alleen open aan onderzijde (Foto 3).

Groene adapter met drie tredes (Foto 4)
Deze adapter hee� u altijd nodig en draait u als eerste 
om het schroefdraad naar beneden. (Foto 5)
Gele en oranje adapters (Foto’s 6 & 7)

- De kleine, gele adapter is voor filters met aan de onderzijde een 
smalle opening en smal schroefdraad.

- De grote, gele adapter is voor filters met aan de onderzijde een 
brede opening en smal schroefdraad.

- De oranje adapter is voor filters met aan de onderzijde een 
smalle opening en breed schroefdraad (Foto’s 8 & 9).
Adapter met groene flappen (Foto 10)
Deze adapter is voor filters zonder schroefdraad.

Per aansluiting kan de waterdruk verschillen. Daardoor moet u 
zelf met de kraan de juiste waterdruk bepalen.
Met de juiste waterdruk:

- Draait het filter
- Wordt het filter aan buiten- én binnenzijde gereinigd
- Blij� uw Estelle stabiel

Met de groene draaiknop kunt u de richting van de waterstraal 
bepalen. Naar boven en naar beneden:

- Met de straal naar rechts gericht draait uw filter naar boven
- Met de straal naar links gericht draait uw filter naar beneden

Buiten- en binnenzijde:
- Met de straal meer richting 9 uur of 3 uur ligt de nadruk meer 

op de buitenkant
- Met de straal meer richting 12 uur ligt de nadruk meer op de 

binnenkant.
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6. Mijn filter loopt onderin vast. Wat nu?

7. Mijn Estelle wiebelt tijdens de reiniging. Wat nu?

8. Ik wil graag meer details

9. Mijn vraag staat hier niet tussen

Hier kunnen twee oorzaken voor zijn:
- De groene adapter met 4 ringen is niet eerst om de 

schroefdraad gedaan alvorens het filter erop te plaatsen.
Zet de kraan uit, haal de kap eraf en verwijder het filter. Plaats de 
groene adapter met 4 ringen om vervolgens het filter daarop te 
zetten en iets door te drukken tot hij vastklikt op de adapter.

- De waterdruk is te groot
Zet de kraan uit, haal de kap eraf en help het filter een beetje op 
gang om de andere kant op te draaien. Draai de groene knop 
aan de buitenzijde van de blauwe emmer naar rechts en zet de 
kraan weer (gedoseerd) aan.

Hier kunnen twee oorzaken voor zijn:
- Indien u de groene flappenadapter gebruikt, kan het zijn dat 

deze niet in het midden van het filter zit.
Haal de groene flappenadapter eruit en draai hem er opnieuw in. 
Zorg ervoor dat hij in het midden eindigt. (mag schuin beginnen)

- De waterdruk is te groot.
Draai de kraan iets dicht, waardoor de waterdruk vermindert.

Meer details vindt u terug in het instructiefilmpje
“How it works”: 
http://www.estelle-dcs.com/nl/video

Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier:
http://www.estelle-dcs.com/nlcontact
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Als leverancier van wellness producten is Fabitotte Trading B.V. al meer dan 10 jaar actief. De afgelopen jaren is met veel energie en toewijding 
de Estelle ontwikkeld. Met als resultaat: een nieuw, innovatief product dat we in het kader van duurzaamheid op de markt brengen. Dat vinden 
wij belangrijk! Na de markt introductie eind 2012 zijn we er in korte tijd in geslaagd om een dealernetwerk op te zetten waardoor al duizenden 
mensen van de filter reiniger gebruik kunnen maken. En we zijn nog dagelijks bezig dit netwerk over de hele wereld uit te breiden! In een later 
stadium zullen we diverse andere producten in deze lijn introduceren. Fabiotte Trading B.V. blij� dus altijd zoeken naar nog betere oplossingen 
dan er nu voorhanden zijn.

Contact
Fabiotte Trading B.V
Achterdijk 54, 3237 LA  Vierpolders
Nederland
info@estelle-dcs.com
+31 (0)181 326114


