Hottub

LET OP !!!!
De hout gestookte kachel mag pas worden aangestoken als water boven het minimale
waterniveau staat (zie verderop in de handleiding). Als je gaat stoken terwijl het
minimale waterniveau niet bereikt is, raakt de kachel onherstelbaar beschadigd.
Wanneer de kachel beschadigd raakt door onvoldoende waterniveau dan houden wij je
hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

Je zal de hottub leeg aantreffen. Mocht dit niet het geval zijn begin dan met stap 7 en
ga dan vervolgens door met stap 1.
Bij vertrek:
De hottub leeg achterlaten als de kachel uit is, anders vol laten staan en aan Rita
melden, dan kan zij de hottub laten leeglopen als de kachel uit is.
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Gebruik van de hottub:

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 en draai de rode
ring weer vast.

Stap 2
Sluit in de technische ruimte aan de zijkant
van het huis de slang aan op de kraan en
vul het bad tot 10 cm onder de rand.
Haal direct na het sluiten van de kraan de
slang uit de hottub anders hevelt de slang
het bad weer leeg.
Het water gaat ongeveer een week mee en
moet dan ververst worden.

Stap 3
Voordat je de kachel aansteekt controleer
de waterhoogte deze moet minimaal 20 cm
boven het waterrooster zijn, anders
beschadigd de kachel door oververhitting.
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Stap 4
Je kunt nu de kachel aansteken met wat
aanmaakblokjes.
Stook de kachel alleen met de deur dicht.
Als je de hottub snel warm wilt hebben
moet in kachel een zo groot mogelijk vuur
gestookt worden.

Rooster open:
de kachel brand maximaal.

Rooster gesloten:
de kachel brand minimaal.

Stook door tot het water 37 graden is, als het water een graad of 35 is temper dan
het vuur door minder hout in de kachel te gooien en als hij helemaal op de gewenste
temperatuur is sluit dan de luchtroosters. Dit om te voorkomen dat het water te heet
wordt.
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Stap 5

Sluit de hottub na het gebruik met de
deksel. Hierdoor komt er minder vuil in het
water en zal de volgende dag het water
eerder warm zijn. Dit ook met het oog op
de veiligheid van kinderen.

Stap 6
Haal regelmatig de as met de speciale
asschep uit de kachel en voer dit af in de
zinken emmer.

Stap 7
De hottub leeg laten lopen.
Controleer of de kachel uit is anders
mag het bad niet leeg.
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 en draai
de rode ring weer vast (houd er rekening
mee dat de stop door de waterdruk er uit
wil springen).
Nu zal de hottub leeglopen via de slang.
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