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1. PLAATSING HOT TUB
De eerste vraag die meestal opkomt is al tijdens de aflevering hoe moeten
wij de Hot Tub plaatsen ?
Zet u de Hot Tub in het open gras, dan is de eenvoudigste oplossing om
de hottub op 4 balkjes te plaatsen. Het water kan dan weglopen zodra u
de stop eruit haalt. Zou u er geen balkjes onder plaatsen, dan kan het
water mogelijk niet goed of snel genoeg weg trekken.
Een sjiekere oplossing is om een vlonder aan te leggen, met balkjes
eronder. U dient dan vervolgens een gat te boren in de vlonder waardoor u
een afvoerpijp kan laten lopen die bevestigd wordt onderaan de stop van
de Hot Tub. De afvoerpijp laat u onder de vlonder weglopen naar een
putje, riool of sloot b.v.
buitenspel levert ook standaard vlondermodellen gemaakt van
Massaranduba hardhout, dit zijn complete pakketten voorzien van balken,
planken, schroeven, worteldoek en montagehandleiding.
2. VOORBEREIDING
Voor het eerste gebruik dient u een aantal dingen voor te bereiden om
optimaal te kunnen genieten:
-

-

-

-

-

-

Aanmaakblokjes: heeft u gedacht aan aanmaakblokjes, dit
maakt het veel gemakkelijker om de kachel goed te laten
branden. Wij adviseren bv de aanmaakblokjes van Fire Up
(www.fire-up.nl) die goed voldoen. U kunt ze vaak halen bij een
supermarkt.
Badslippers en/of voetenbadje: om het water schoon te houden
in het bad is het aan te raden om badslippers te dragen of een
voetenbadje onder aan het trapje te plaatsen. Zo houdt u het
bad zoveel mogelijk schoon. Een klein wasteiltje doet al
wonderen.
Badjas: Na gebruik van een bad is het fijn om even in de open
lucht te gaan zitten en bij te komen van het bad. Het is echt
onthaasten. Een badjas is dan een welkome aanvulling.
Muziek: De een houdt er van, de ander niet maar een klein
radiootje kan heel gezellig zijn in een bad, zeker als u er wel een
paar uur in vertoeven wilt.
Drankje: Een drankje met een paar glazen kunt u plaatsen op de
drankhouder(s). Zeker als u enige tijd zult verblijven een nodige
aanvulling.
Tuinslang: Sluit de tuinslang aan en laat de slang in de tobbe
lopen.

3. EERSTE GEBRUIK
Alvorens u de Hot Tub aansteekt, dient u eerst de Hot Tub vol te laten
lopen met koud water. Het water dient minimaal het nivo 20 cm onder het
bovenste uiteinde van de kachel zijn, alvorens u de hottub aansteekt.
Steekt u de Hot Tub eerder aan zonder water in de Tub, dan kan de droge
hitte grote gevolgen hebben voor de houtkwaliteit van uw Hot Tub, alsook
voor de kachel. Dus altijd eerst de Tub vol laten lopen.
De eerste dag zal de Hot Tub altijd even lekken. Het water van de Hot Tub
heeft namelijk even de tijd nodig om in het hout te trekken. Eenmaal erin
getrokken zal de lekkage snel verminderen. In combinatie hiermee kunt u
dit proces iets versnellen door de spanbanden aan te draaien. U kunt
deze aandraaien met een ringsleutel en waterpomptang. Is de lekkage na
1 dag nog niet opgehouden, dan draait u de volgende dag de spanbanden
nog een keer ietsje aan. Vaak is er na 2 dagen geen lekkage meer te
bespeuren. Blijft delekkage na 3 dagen aanhouden, neemt u dan even
kontakt met ons op.
Heeft het water voldoende nivo bereikt, dan kunt u de Hot Tub aansteken
met de aanmaakblokjes. Ca 4 aanmaakblokjes per keer is voldoende.
Branden de aanmaakblokjes goed dan gooit u eerst wat dunnere plankjes
of takken in de kachel, net als bij een tuinkachel.
De deksel op de kachel kunt u er bij het aansteken van de
aanmaakblokjes afhalen. Branden ze eenmaal en doet u er meer kleinere
houtjes overheen, ook dan kunt u de deksel nog even aflaten. Eens
wanneer de vlammen bijna de rand bereiken van de kachel, dan kunt u de
deksel er voor de helft op doen. Is de kachel eenmaal goed op toeren, en
begint het water al lekker warm te worden, dan doet u de schuif bijna
helemaal dicht tot aan de aangegeven spleet. Op die manier behoudt het
alle warmte en geeft zij deze maximaal af aan het water.
Heeft het water eenmaal een aangename temperatuur bereikt, dan
adviseren wij u om voorlopig de kachel niet meer aan te vullen met nieuw
hout ter voorkoming van oververhitting. Zakt de temperatuur iets weg, en
is de kachel op zijn retour, maar vertoont wel rode kooltjes, doe er dan
weer hout bij.
Eenmaal wanneer de kachel goed warm gaat worden hoort u het water
‘snisteren’ tegen de kachel. U zult merken dat van achter de kachel en
vanuit de open pijpen in de kachel er warmer water circuleert. Onderin de
tobbe zit dan meestal het koude water. Het verdient daarom aanbeveling
om gedurende het opwarmen het water af toe te mengen. Dit kan met uw
armen, maar eventueel ook met een houten peddel.
De opwarmtijd is afhankelijk van de grootte van uw bad, en van de
houtkwaliteit waarmee u het bad wilt opwarmen. Een 2 persoons bad is na
1,5 uur stoken lekker warm (36-38 graden), een 4 persoons bad na ca. 2
uur, een 6 persoons na ca. 3 uur, en bij de nog grotere modellen al snel 4

uur. Bij aanschaf van een Tub is het dus al belangrijk om te weten
wanneer en hoe vaak u gebruik wilt maken van de Tub.
De tussentijd kunt u mooi benutten om al vast hout te zagen of te kloven,
en klaar te leggen voor later gebruik. Ook is dit mooi te combineren met
een barbecue of gourmet bijvoorbeeld.

4. ONDERHOUD WATER
Het wordt door ons aangeraden om na ca. 1 week maximaal het water te
verversen. U kunt dit moment nog enigszins uitstellen door middel van een
chloordrijver in het bad met een chloortablet. De stop van het bad bevindt
zich onder een van de bankjes.
Laat u het water langer dan 1 week staan, dan bestaat er kans op
legionella.
Helemaal ideaal is echter een waterfiltersysteem bestaande uit een
zandfilter, pomp, slangen en afsluitkranen met koppelstukken in het bad.
Deze pompt het water naar de zandfilter alwaar het water gezuiverd wordt.
Het schone water wordt vervolgens teruggepompt naar het bad. Wilt u
meer weten over deze mogelijkheid, stuur dan even een email naar
buitenspel@spulvoorbuiten.nl
Een zandfiltersysteem dient u alleen in te schakelen zodra het water onder
de 30 graden is gekomen, dit ter behoud van uw filterinstallatie. Meer info
staat vermeld op www.spulvoorbuiten.nl

5. ONDERHOUD KACHEL

De kachel bestaat in feite gewoon uit een metalen bak met 2 openingen,
te weten een voor de hout- en lucht toevoer, en andere voor de
rookafvoer. Vanwege haar eenvoud heeft de kachel dan ook niet veel
onderhoud nodig, echter wel is het aan te raden om 1 keer per 2 maand
de as te verwijderen uit de kachel.

De as kunt u verwijderen met een lange schep. Ook is het mogelijk om de
kachel even los te draaien, en uit de Tub te halen, en vervolgens op haar
kop te legen in een afval zak. Dit laatste kunt u het beste met 2 personen
uitvoeren vanwege het gewicht van de kachel.

6. ONDERHOUD TOBBE

Binnenkant:
Allereerst is het aan te raden om de tobbe regelmatig een keer met een
borstel en groene zeep te reinigen. Met name onder de bankjes en bij de
kachel willen bepaalde bacterien zich gemakkelijk vestigen. Indien u de
tobbe van binnen niet borstelt, bestaat de kans dat er zich allerlei kleine
zwarte aanslag gaat kleven aan het hout.
Buitenkant:
Sparren:
De Sparren Hot Tub ziet er vrij wit uit, dit komt omdat het hout relatief snel
groeit en derhalve minder natuurlijke weerstand heeft opgebouwd. Zou u
de buitenkant niet bewerken dan ontstaan er op termijn licht grijze strepen
of kan de Tobbe geheel grijs uitslaan. Als u hiervan houdt is dat natuurlijk
geen enkel probleem, zij het dat de Tobbe dan minder lang mee zal gaan.
Wij adviseren om de Sparren Hot Tub aan de buiten kant, plus de
beschermkap rondom de kachel in een beits te zetten. Dit kan zijn een
blanke lak, maar er zijn ook hele mooie laksoorten verkrijgbaar in warme
houttinten. Uw Hot Tub krijgt dan ineens een veel warmer aanzien. Wij
adviseren u om 2 x per jaar de Hot Tub in de beits te zetten.
De binnenzijde mag beslist niet in de beits gezet worden, aangezien het
water dan niet goed genoeg kan doorwerken in het hout, iets wat van
voornaam belang is om de Tobbe lekvrij te houden.
Een alternatief is om lijnolie te gebruiken, zie ook hierna.

Lariks of Eiken:
De Lariks of Eiken Tobbes kennen van nature al een natuurlijke
impregneer, en zien er veel warmer en bruiner uit van kleur.
Bescherming van de Houten Tobbe kan het beste gegarandeerd worden
door gebruik van Lijnolie. Zeker 1x per jaar dient het hout in de lijnolie
gezet te worden, wil het zijn natuurlijke kleur behouden.

7. ZOMER EN WINTER !
Uw Hot Tub kunt u gebruiken in Zomer en Winter. Dat laatste vergeten
veel mensen nogal omdat de zomer bij uitstek een periode is om te
genieten van het buiten leven.
Het ontspanningseffect van uw Hot Tub is echter juist in de koudere
seizoenen groter vanwege de temperatuurverschillen buiten en in de Hot
Tub. Spieren zijn bij koud weer gespannen, en zullen zich helemaal
ontspannen in een warm bad. Dit effect is kleiner in de zomer.
Ofschoon de Tubs zijn te gebruiken in alle seizoenen zijn er echter wel
een aantal kanttekeningen te maken:
a) Zet nooit de Hot Tub leeg gedurende langere tijd in de zon. Door
de droogte en warmte zal de Hot Tub krimpen, waardoor de
kans op lekkage in de toekomst vergroot zal worden;
b) Wanneer het gaat vriezen, raden wij af om het water in de
Tobbe te laten staan. De kans dat bevroren water schade aan
uw Tobbe blijft aanwezig.
Mocht uw Tub lekkage vertonen, dan is het heel goed mogelijk dat deze
toch weer zal dichttrekken, echter dit kan soms wel een week duren.
8. TIPS & ACCESSOIRES
Hot Tub’en is een andere manier van leven. Het is ontspannen, de
spanning van de dag even laten voor wat het is, en het verstand op
oneindig. U zult merken dat u na een tijdje genieten in de Tub er ook even
lekker uit wilt, om vervolgens nog een keer de ervaring op te doen.
Om nog meer te kunnen genieten van uw Hot Tub kunnen wij het
volgende adviseren:
-

-

-

-

Een verstelbare ligbank kan een aangename
onderbreking zijn van het Hot Tub’en. Even languit in
uw badjas, genietend van de omgeving of uw drankje.
Ook zult u merken dat het ‘rozige’ gevoel dat men
doorgaans ervaart na het bad, weer even zal
verdwijnen;
Een voetenbad, zodat het bad mooi schoon blijft.
Een dompelton met koud water, lekker afkoelen in een
ton met koud water nadat u al een tijd in de warme tub
heeft gezeten;
Een originele bijbehorende as schep gemaakt van
degelijk gietijzer. Deze schep komt in de verste hoeken
van de kachel (zie www.spulvoorbuiten.nl)
Een roer peddel, handig om bij het opstoken het koude
en hete water te vermengen;

-

-

Led verlichting in uw bad, wij kunnen tevens
inbouwpakketten leveren voor de handige doe het
zelver. (met fading functie en diverse kleuren);
‘Bubbelsysteem’. Voor de handige doe het zelver
kunnen wij een jet-stream pakket aanbieden inclusief
pomp en ventury jets. Met een beperkt budget uw eigen
whirlpool thuis.

