Handleiding
Ducktub hottubs

Het ontspannen kan eindelijk beginnen! De
hottub staat op een mooie plek in jouw tuin,
op het dakterras of balkon. Voordat je de eerste
keer in de hottub stapt raden wij aan deze
handleiding goed door te lezen, zodat de hottub
op de juiste manier gebruikt wordt.
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Kachel gebruik
Als wij je niet hebben kunnen helpen bij het
installeren van de kachel is het belangrijk dat je er
rekening mee houdt dat de kachel en de hottub op
dezelfde hoogte staan. Zorg ervoor dat de hottub op
een stevige ondergrond staat die waterpas is.

richting de top. Het vuur wordt vervolgens aan de
bovenzijde aangestoken. Dit zorgt voor een vrijwel
volledige verbranding en dus voor weinig rook. Je
kunt het beste beginnen met stoken met een lichtere
houtsoort. Dit zorgt voor een krachtige ontbranding.

Let op! Belangrijk voordat je begint met stoken. De
hottub moet minstens tot de bovenste opening van
de kachelaansluiting gevuld zijn met water! Eerder
moet je niet beginnen met het stoken van de hottub
kachel.

Zodra je een vuurtje hebt gemaakt plaats je hier
iedere 20 minuten houtblokken bovenop. Als het
water in de buurt komt van de ideale temperatuur,
dan kun je stoppen met het toevoegen van hout
en afhankelijk van jouw kachel de luchttoevoer
dichtzetten. Wil je de hottub langdurig gebruiken?
Laat de luchttoevoer dan licht openstaan en plaats
om het half uur een blok hout op het vuur.

Hoe werkt het stoken van een hottub kachel?
Wij raden aan de Zwitserse methode, ook wel
omgekeerd stoken, te gebruiken. Bij de Zwitserse
methode maak je een piramide van houtblokken, met
grote blokken onderop en steeds kleinere blokken
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Filterpomp gebruik
Filterpomp aansluiten
Wanneer je de filterpomp besteld hebt, zal deze nog
aangesloten moeten worden aan de hottub. Belangrijk
is dat je de juiste slangen aan de pomp monteert.
Voor de zandfilterpomp worden altijd twee slangen
aan de hottub gemonteerd. Je dient de bijgeleverde
klemmen en/of wartels goed strak aan te draaien,
zodat hier geen water meer weg kan lopen.

Reinigen van de pomp
Na zo’n anderhalf tot twee maanden, afhankelijk
van hoe vaak je de hottub gebruikt, kun je de
zandfilterpomp op backwash zetten. Hierdoor geeft
de zandfilterpomp zichzelf een spoeling. Na de
backwash moet je de rinse functie gebruiken. Door de
backwash wordt de kop van de filterpomp gespoeld
en blijft er soms nog wat viezigheid hangen in de kop.
De Rinse-functie spoelt de hele kop. Het kleine glaasje
in de kop, is de indicatie of je kan stoppen met rinse.
Als dat gevuld is met alleen maar water is de hele kop
schoon.

Eerste gebruik
Wanneer de zandfilterpomp voor de eerste keer
gebruikt wordt moet je de zandfilterpomp op de stand
filter zetten, zo kan de pomp zijn werk goed doen.
De stekker van de zandfilterpomp kun je pas in het
stopcontact steken als de pomp volledig gemonteerd
is en de hottub gevuld met water is, om te voorkomen
dat die overwachts al aangaat.

De uitgebreide uitleg over de pomp, het gebruik en
reinigen ervan is te vinden in de handleiding van de
zandfilterpomp. Deze is ook te downloaden op onze
website - www.welvaere.nl
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Water hygiëne
Het is belangrijk om te letten op de hygiëne van de
hottub. Water in de hottub wat schoon lijkt kan
heel veel bacteriën bevatten. Ons filtersysteem is
voorzien van een filterpomp en een UV lamp. Een
UV filter desinfecteert het water op een veilige en
milieuvriendelijke manier. Door dit systeem hoef
je minder chloor te gebruiken om het water te
ontsmetten. De richtlijn is dat je het water in je hottub
3 maanden goed kunt houden met dit filtersysteem,
in combinatie met Aquaclean.

Bij het water in de hottub moet je ook de pH-waarde
goed controleren en verbeteren als dit nodig is. Een
goede pH-waarde zou tussen de 7.2 en 7.6 zitten. Dit
is meetbaar met bijvoorbeeld testtrips. Als de pHwaarde buiten deze selectie ligt dan zal bijvoorbeeld
chloor geen werking hebben. Tevens kan een lage of
hoge pH-waarde irritatie veroorzaken van huid en
ogen. Als het nodig is kun je producten kopen die de
pH-waarde van het water laten stijgen of dalen.
Het water uit de hottub halen?
Dat kan heel gemakkelijk met de gardena-afvoer
aan de onderkant van de hottub. Je kunt hier een
tuinslang op aansluiten en het water weg laten
stromen in de tuin of een put.

De kwaliteit van het water waarmee de hottub
wordt gevuld en de weersomstandigheden hebben
invloed op de hygiëne van het water. Elementen die
invloed hebben op de kwaliteit van het water zijn
bijvoorbeeld; de hoeveelheid ijzer of regenwater in het
water, of het grond- of kraanwater is.
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Tips voor optimale water hygiëne
1. Persoonlijke hygiëne

4. Chloor

Heel simpel – maar vaak onderschat – is
persoonlijke hygiëne. Telkens wanneer
je gebruik maakt van de hottub, neem je
onder andere dode huidschilfers, zweet,
shampoo- en douchegelresten mee het bad
in. Het water wordt hierdoor sneller vettig
en troebel en zal vaker ververst moeten
worden. Een hele simpele oplossing is om
vooraf even onder de (buiten)douche te
springen.

Chloor is een veelvoorkomend middel om
water te zuiveren, maar het is belangrijk
om rekening te houden met zowel de
hoeveelheid chloor dat je gebruikt, als met
de pH-waarde van het water. Daarnaast
is het van belang om niet te veel chloor
gebruiken, omdat dit de kwaliteit van je
kachel kan aantasten. Om dit te voorkomen
kun je het beste gebruik maken van kleine
chloortabletten (15 – 20 mg) en deze te
plaatsen in een drijver.

2. Vuil buiten houden
Helemaal te voorkomen is het niet, maar
het binnenlaten van vuil zoals bladeren,
zand en gras is grotendeels te verhelpen
door je voeten voor gebruik schoon te
maken in een voetenbadje en door de
hottub na gebruik af te sluiten met een
deksel.

3. Onderhoudsproducten
Wekelijks
gebruik
maken
van
gespecialiseerde onderhoudsproducten
zorgt ervoor dat de hottub grondig
gereinigd wordt. Hierdoor voorkom je
kalkaanslag en krijgen bacteriën en ander
micro-organismen weinig ruimte om door
te groeien.

5. Filtersysteem
Er zijn verschillende filtersystemen op de
markt te verkrijgen, waarvan de filterpomp
en het UV-filter het meest effectief zijn.
De filterpomp heeft een natuurlijk
filtersysteem, waarbij het water langs glas
wordt gepompt. Grof vuil blijft achter in
het voorfilter en klein vuil achter blijft in
het filterglas/zand. Het is een hele simpele
en duurzame oplossing, waarbij weinig
onderhoud bij komt kijken. Daarnaast
hoeft het water nog maar één keer in de
drie maanden ververst te worden!

Onderhoud Hout
De houten omranding van de hottub is natuurlijk
een prachtige natuurlijke toevoeging aan jouw tuin.
Bij een kunststof hottub staat de houten omranding
niet in direct contact met het water. Toch vergt de
houten omranding van een hottub enig onderhoud.
Na verloop van tijd verandert de natuurlijke kleur van
het hout onder invloed van licht. De hottub in de beits
of olie zetten kost niet veel tijd en je hebt er zeker veel
plezier van!

Als je het hout beitst, dan is de houten omranding
beschermt tegen onder andere UV licht. Bovendien
zorgt de beits voor een vochtregulerende werking. Wij
raden aan dit minstens twee keer per jaar te doen of
wanneer je dit nodig acht.
Behandeling met olie is de meest optimale
behandeling voor het hout. De olie geeft het hout
een beschermlaag en zorgt voor een natuurlijke
uitstraling. Als de olie wordt aangebracht komt er een
beschermlaag op het oppervlak van het hout en net
iets onder het oppervlak. Dit zorgt voor een perfecte
beschermlaag voor de weersomstandigheden in
Nederland. Olie is een natuurproduct zonder enige
oplosmiddelen en heeft een vuilafstotende werking.

Levensduur Thermohout
Thermohout wordt thermisch behandeld. Het hout
wordt langzaam op temperatuur gebracht tot 220
graden. Het hout wat uit dit proces komt is harsvrij en
heeft een prachtige donkere uitstraling! Thermohout
heeft duurzaamheidsklasse 2 en gaat 15 tot 25 jaar
mee.
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Kachel & Kuip
Kachel onderhoud
De kachel is een essentieel onderdeel van de hottub.
Wij raden je aan om de kachel ook regelmatig goed
schoon te maken om deze in nette staat te behouden.

Kuip onderhoud
Het onderhoud van de kunststof kuip van de hottub
is volledig afhankelijk van de conditie van het water
in de hottub. Voor meer informatie over de reiniging
goed houden van het water in de hottub verwijzen we
naar pagina 6.

Bij een externe kachel dien je regelmatig de as uit
de kachel te halen of indien aanwezig de aslade
te legen en de kachel goed schoonmaken aan de
binnenzijde. De externe kachel kan je, afhankelijk van
het gebruik, regelmatig leeg laten lopen via de afvoer
van de kachel en vervolgens doorspuiten met een
hogedrukspuit of tuinslang. Hierdoor blijft de kachel
aan de binnenzijde ook goed schoon. De buitenzijde
van de kachel kun je gemakkelijk schoonmaken met
een doekje.

Na het legen van de hottub, kun je gemakkelijk de kuip
schoonmaken met een doekje. Wij raden je aan om
de kuip van de hottub schoon te maken met een niet
aggresief huis, tuin en keuken schoonmaakmiddel.
De hottub zal dan altijd net en fris zijn als je deze weer
vult met water. Let goed op dat je het gebruikte middel
goed wegspoelt, anders kan er schuim ontstaan bij
het vullen van de hottub.
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De winter
De winter is het seizoen waarin er extra aandacht aan
de hottub moet worden besteed! Het is belangrijk om
het weer goed in de gaten houden in verband met
bevriezing in de hottub.

Nu is alleen het gebruik van de hottub in de winter ook
heerlijk, daarom kan het zijn dat voor jou de hottub
steeds leeg laten lopen niet de beste of voordeligste
optie is.

De kuip van de hottub kan goed tegen een lichte
bevriezing, er kan zelfs een kleine laag ijs op het water
in de kuip staan. de kachel is hier helaas minder goed
tegen bestand. Bij bevriezing in de kachel is er kans
op beschadigingen. de kans bestaat dat de kachel
vervormt, of dat er barsten in de kachelwand komen.
Hieronder een aantal tips die je op kunt volgen tijdens
de wintermaanden.

2. De kachel eens per week opstoken
Je kunt er ook voor kiezen wanneer het vriest de kachel
eens in de week op te stoken. Wel is het belangrijk
hierbij om de temperatuur van het water goed in
de gaten te houden omdat de kans op bevriezing
natuurlijk altijd nog aanwezig is.
3. Pomp aanzetten
Als je een zandfilterpomp bij de hottub hebt laten
monteren, kun je er voor kiezen om deze aan te zetten
tijdens een vorstperiode. Hierdoor blijft het water in
beweging en zal de kans op bevriezing kleiner zijn.

1. De hottub leeg laten lopen
De hottub volledig leeg laten lopen is de beste
manier om de hottub te beschermen tegen vrieskou.
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Ook bij deze optie dien je de temperatuur van het
water goed in de gaten te houden. Bij deze optie is
het wel belangrijk dat de zandfilterpomp op de kachel
aangesloten is.
4. Kachel leeg laten lopen
Als laatste optie kun je ervoor kiezen om de kachel
afzonderlijk van de hottub leeg te laten lopen. Dit kun
je doen door een stop in de doorvoeren te plaatsen
Na het stoppen van de water toe- en afvoer kun je
gemakkelijk de stop uit de kachel halen en deze
afzonderlijk leeg laten lopen.
Tijdens de overige seizoenen is er geen extra aandacht
nodig voor de hottub. Je moet de hygiëne goed in de
gaten houden, de afwerking eens bijwerken en de
hottub af en toe schoon maken.
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Garantie
Op onze Ducktubs zit een garantie van drie jaar.
Deze garantie geldt op het functioneren van het
product en bij juist gebruik. Voor de complete
hottub geldt dat deze op een egale ondergrond
staat en gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is.

systeem. Het filtersysteem wordt op de juiste manier
gebruikt, (4x een uur verdeeld over de gehele dag.)
wanneer deze tijdig schoongemaakt wordt via de
backwash, het filtermedium tijdig wordt vervangen
en alle elektra afgesloten is van de buitenlucht. De
garantie van het UV-filter geldt op de behuizing en
installatie. De lamp valt onder de fabrieksgarantie.

De garantie van de Ducktub binnenkuip wordt
geboden op het functioneren van de onderdelen. Niet
op het zicht hiervan. Dit houdt in dat de kuip lekvrij
is. Voor de kuip geldt dat deze niet schoongemaakt
is met agressieve middelen en er normaal met het

Op het houtwerk rondom dat de Ducktub zit, krijg
je drie jaar garantie. Hierbij geldt de garantie alleen
op de structurele werking van het hout. Het werkt

materiaal wordt omgegaan zoals bedoeld is. Ook
vervalt de garantie wanneer er langdurig (vanaf 1
maand) stilstaand water in de kuip staat.

als constructie rondom de hottub. De garantie geldt
niet op het uiterlijk van het hout, houtrot etc. Dit kan
voorkomen worden door het hout regelmatig en tijdig
te behandelen.

Het filtersysteem heeft een garantie van drie jaar.
Deze garantie geldt alleen op juist gebruik van het

Op de kachel zit drie jaar garantie. De garantie van
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drie jaar wordt geboden op het functioneren van de
onderdelen. Niet op het zicht hiervan. Dit houdt in dat
de kachel de hottub zoals bedoeld is, kan verwarmen.

hitteschild. Hierbij geldt de garantie alleen op de
werking van deze accessoires niet op eventuele
verkleuring, dit hoort erbij. Op verschillende

De drie jaar garantie op de kachel is geldig bij normaal
gebruik. Dit houdt in dat deze volgens instructies
gebruikt wordt. Ontploffing van de kachel, te warm
geworden lasnaden en implosie vallen niet onder de
garantie.

onderdelen geven wij alleen een fabrieksgarantie:
•
Thermometer
•
Chloordrijver
•
Peddel
•
UV-lamp

De cover en het afdekzeil hebben een garantie van
drie jaar wanneer deze op de juiste manier gebruikt
wordt en het geldt alleen op de werking hiervan niet
het zicht. Het is belangrijk om de cover af en toe te
luchten, de ritsen open te doen zodat deze niet kan
gaan schimmelen aan de binnenkant. En ook de
buitenzijde schoon te maken.

Wij staan ten alle tijden klaar wanneer er vragen zijn
over onze producten en de garantie. Neem dan ook
altijd contact met ons op wanneer er iets defect is.
Onze medewerkers zullen dit verder oppakken om
ervoor te zorgen dat er snel weer genoten kan worden
van het wellnessproduct.

Op de houten accessoires geldt een garantie van drie
jaar op de structurele werking niet op het zicht. Zo
worden de accessoires niet belast met onnodig hoog
gewicht en wordt het gebruikt waarvoor het bedoeld
is. Onder de houten accessoires vallen:
•
Trap
•
Filterkist
•
Zijtafel
Op onze elektrische accessoires zoals een
bubbelsysteem, jet systeem, led-verlichting,
Balboa syteem etc. zit drie garantie. Dit geldt op
de werking van het systeem inclusief de knoppen.
Bij juist gebruik worden de elektrische elementen
uitgezet wanneer deze niet worden gebruikt.
Bij Welvaere zit er drie jaar garantie op de kachel
accessoires zoals een vonkenvanger en een

Een probleem kun je het beste melden via ons
serviceformulier op de website. Dit vind je op www.
welvaere.nl/klantenservice/
Om snel een passende oplossing te kunnen bieden
vragen wij het volgende:
1. Vermeld duidelijk jouw eigen gegevens met het
factuurnummer;
2. Beschrijf de klacht zo uitgebreid mogelijk;
3. Stuur altijd meerdere foto’s of filmpjes mee. Wij
krijgen dan namelijk een zo duidelijk mogelijk beeld
van het betreffende probleem.

*De volledige garantievoorwaarden zijn te vinden op
www.welvaere.nl/klantenservice/garantie/

Veelgestelde vragen
Hoe vaak moet ik het water in mijn hottub
verversen?
Dit is enorm afhankelijk van de kwaliteit van het
water. Je kunt bijvoorbeeld denken aan gebruik,
hoeveelheid ijzer in het water, is het grond- of
kraanwater en wat de weersomstandigheden zijn. Om
toch een kleine indicatie te geven rekenen wij met de
volgende gemiddelden:
• Geen wateronderhoud: 4 tot 5 dagen
• Gebruik Aquaclean: 1 week
• Gebruik filtersysteem incl. Aquaclean: 3 maanden

Je kunt de tuinslang aan de Gardena koppeling
koppelen en op deze manier het water in verder
gelegen putje legen of eventueel de tuin mee sproeien.
Hoeveel water moet ik in de hottub doen?
Voor optimaal gebruik kunt u de hottub het beste
vullen tot tien centimeter onder de rand. De hottub
moet in ieder geval gevuld zijn tot boven de bovenste
kacheldoorvoer.
Wat is de beste watertemperatuur voor de hottub?
De beste temperatuur voor het water ligt rond de 37
graden. In de zomer is het misschien wat lekker om
deze wat koeler te stoken dan in de wintermaanden.
Zorg er alleen wel voor dat het water niet veel warmer
wordt dan 40 graden.

Hoe kan ik mijn hottub legen?
Het water uit de hottub halen moet je doen op het
moment dat de kachel geen warmte meer afgeeft.
Je kunt dit doen door de kogelkraan open te draaien.
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Moet ik de kachel nog vaak bijvullen met hout als
het water op temperatuur is?
Over het algemeen zal dit niet hoeven. Echter, als je
een lang in de hottub zit kan het zijn dat het water
net iets te veel afkoelt. Als je de kachel dan nog een
klein beetje opstookt (zeker niet veel, anders wordt
het al gauw te warm), dan moet dit goed komen!

Wat voor hout moet ik stoken?
Je kunt het beste stoken met een lichtere houtsoort,
dit zorgt voor een krachtige ontbranding. Wij raden
aan hout te stoken met het FSC of PEFC keurmerk
en droog hout met een vochtpercentage tussen de
15 en 22%. Hout dat in de tuin ligt is waarschijnlijk te
vochtig. Ook papier, karton, geïmpregneerd of geverfd
hout raden wij af!

Hoeveel koelt de hottub af in de nacht?
Gemiddeld koelt het water in de hottub zo’n 10 á 12
graden af in de nacht. Wanneer de hottub extra is
geïsoleerd en of je er een cover bij gebruikt, dan zal
dit wat minder zijn. Dit hangt echter wel af van de
buitentemperatuur.
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