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B E LANGRIJ KE P UN T E N V O OR G E B R U I K
1. Wanneer onze chauffeur niet heeft kunnen helpen met het installeren van de kachel is het belangrijk
dat u er rekening mee houdt dat de kachel en de hottub op dezelfde hoogte staan.
2. Zorg ervoor dat de hottub op een stevige ondergrond staat die waterpas is.
3. Zorg ervoor dat u pas begint met stoken wanneer de hottub voldoende gevuld is met water.
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O NDERH OU D KU I P
U heeft gekozen voor een van de beste kuipen op

3. Haal een doek door de gehele kuip heen en de

de Europese markt. De kuip van uw hottub bestaat

rand die te zien is als het water lang stil heeft

uit zeven lagen glasvezelversterkt kunststof plus

gestaan;

verschillende toegevoegde coatings. Deze coatings

4. Spuit de hottub opnieuw uit met water;

zorgen onder andere voor bescherming tegen uv-

5. Druk de stop terug in de kuip en vul de hottub

stralingen, chloor en wateraanslag.

opnieuw met water.

Het onderhoud van de kuip gaat volledig samen

Als de kuip geheel leeg is kunt u het bubbelsysteem

met de conditie van het water. Wanneer het water

een aantal seconden aanzetten om zo het systeem

in de hottub vies is, zal de kuip ook vies zijn.

leeg te blazen.

Hoe maak ik de kuip schoon?
1. Hottub leeg laten lopen;
2. Kuip inspuiten met een licht schoonmaak
middel;
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K AC H EL GE B RU I K
Afhankelijk van het model kachel wordt deze los

zetten. Daarna plaatst u de slangenklemmen over de

(extern) meegeleverd of voorgemonteerd (intern).

slangen en kunt u deze slangen over de buizen van de

Wanneer u de hottub door Welvaere laat bezorgen

kachel trekken. Het is belangrijk dat de bovenste slang

heeft onze chauffeur geholpen met het installeren van

iets naar boven wijst richting de hottub en de onderste

de kachel en de hottub.

slang eigenlijk zo goed als recht is. Daarna dient u de
bijgeleverde slangenklemmen over de slang heen te

Installeren interne kachel

draaien. U moet ervoor zorgen dat deze klemmen goed

De interne kachel in uw hottub is al in de hottub

aangedraaid zijn. Hierna kunt u de twee kachelbuizen

gemonteerd door Welveare. Het enige dat u hiervoor

in elkaar zetten en deze op de kachel plaatsen.

nog hoeft te doen is het afronden. Bij de kachel
worden kachelbuizen geleverd. U dient deze twee

Stoken

kachelbuizen in elkaar te zetten en daarna op de kachel

Wanneer de kachel gemonteerd is en de hottub gevuld,

te bevestigen. Daarna dient u te controleren of er niets

kunt u de kachel aansteken. Dit doet u door een vuur

meer in de kachel ligt voor u hem kunt gebruiken.

te maken in de kachel met niet al te grote houtblokken.
Het beste is om te stoken met een houtsoort die goed
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Installeren externe kachel

droog is zoals; sparrenhout, populierhout of palethout.

Het installeren van de externe kachel is zeer gemakkelijk.

Hierdoor stookt u optimaal en behaald u een constante

U dient de kachel voor de twee (zwarte) slangen te

temperatuur.

Zorg ervoor dat de kachel tijdens het stoken goed kan
trekken, houd de aslade daarom altijd een stukje open
en zorg ervoor dat de kachelbuis niet te dicht bij een
overkapping of iets dergelijks staat, is dit wel het geval
dan kunt u een extra meter schoorsteenpijp bestellen
om dit op te lossen. Het beste is om aan iedere kant
van de schoorsteenpijp zo’n drie meter vrij te hebben.
Pas op! De kachel mag nooit aangestoken worden
als deze niet voldoende vol zit met water! Voor een
externe kachel betekent dit dat die pas aangestoken
kan worden wanneer het water boven de tules
zit. Bij de interne kachel moet het water boven de
doorvoeren zitten. U mag de hottub niet leeg laten
lopen als de kachel nog aan staat. Zorg ervoor dat
de kachel volledig gedoofd is! Als u de kachel eerder
aansteekt zullen er scheuren ontstaan en zal de
kachel barsten!
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Koud water en warme lucht zorgen vaak voor condens
in de opvangbak voor de as. Als er water in de kachel
bevindt hoeft het dus niet te betekenen dat de kachel
lek is.
Kachelstop
De externe kachel van Welvaere is een dubbelwandige
kachel, hierdoor zit er altijd water in de kachel. Aan de
voorzijde van de kachel zit een stop die u er goed in
moet draaien, anders loopt het water hierdoor de
kachel uit. Wanneer u het water uit de kachel wilt
halen, bij bijvoorbeeld een vorst periode, kunt u zeer
gemakkelijk de stop uit de kachel halen.
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O NDERH OU D H OU T E N A F W E R K I N G
Uw

hottub

is

afgewerkt

met

een

houten

lak of beits in een tint die u het mooiste vindt. Het

omranding, het is erg belangrijk om dit hout goed

sparrenhout dat wij gebruiken heeft een levensduur

te onderhouden zodat dit niet gaat rotten.

van vijf tot tien jaar. Wilt u er deze tijd of zelfs
langer gebruik van maken dan is een behandeling

Onbewerkt sparrenhout

tegen het rotten van het hout zeker aan te raden.

Wanneer uw hottub is afgewerkt met onbewerkt

Wij raden aan dit zeker één à twee keer in het jaar

sparrenhout moet u dit vrijwel direct na de levering

te doen.

behandelen. Dit kunt u het beste doen met een olie,
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Douglas

u de houten omranding ook zeker voor deze langere

Wanneer uw hottub is afgewerkt met Douglas hout periode wilt gebruiken dient u het hout zeker
is het goed om dit te behandelen. Wanneer u de eenmaal per jaar te behandelen.
natuurlijke kleur van het hout wilt behouden kunt u
dit het beste doen met een blanke lak.

Red Cedar
Red cedar geeft uw hottub een mooie roodachtige

Douglas hout heeft een levensduur van 10 tot en uitstraling. Wanneer u de originele kleur van het hout
met 15 jaar. Wanneer u ook zeker deze gehele wilt behouten is het belangrijk om deze houtsoort ook
perdiode plezier wilt hebben van de Douglas goed te behandelen. Dit kunt u het beste doen met een
omranding. Dan kunt u het hout het beste eens in blanke olie of beits om zo de rode teint van het hout te
het jaar behandelen en regelmatig goed controleren. behouden.
Thermohout

De levensduur van Red Cedar is 15 tot en met 25

Wanneer uw hottub is afgewerkt met thermohout jaar. Wanneer je Red Cedar niet behandeld gaat het
is het ook belangrijk om deze te behandelen. hout vergrijzen maar het houdt zijn kwaliteit wel.
Om de donkerbruine kleur van het thermohout
te behouden kunt u dit het beste doen met een
blanke, transparante olie of beits. De levensduur
van thermohout is 15 tot en met 25 jaar. Wanneer
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HY GIËNE
Het is belangrijk om de hygiëne in uw hottub goed in de chloordrijver) aan het water toevoegen, bij een grote
gaten te houden. U kunt uw hottub goed schoon houden hoeveelheid chloor en overmatig gebruik is dit schadelijk
door de hottub eens in de zoveel tijd volledig leeg te voor de kachel
maken en te reinigen. Hoe u dit doet staat op pagina 5. U
kunt het water in de hottub het beste verversen wanneer Aqua Kristal
dit troebel of vies wordt en u het niet meer prettig vindt Aqua Kristal is een milieuvriendelijk product voor het
erin plaats te nemen of na het testen van het water.

wateronderhoud van uw hottub. Aqua kristal kent een
unieke werkwijze. Met Aqua Kristal reinigt u uw water

Wanneer u hetzelfde water voor een langere tijd wilt van de bodem tot de oppervlakte. Op een simpele
kunnen gebruiken, kunt u indien nodig zowel chemicaliën maar effectieve wijze. Eén wekelijkse behandeling met
als een filter gebruiken. Alleen een filter en chemicaliën Aqua Kristal is al voldoende. Wilt u het beste uit Aqua
kunnen het water in de hottub voor langere tijd hygiënisch Kristal halen? Gebruik het dan in combinatie met een
schoonhouden. Wanneer u chemicaliën gebruikt is hetaan zandfilterpomp en UV-filter.
te raden om af en toe de pH waarde te controleren. Deze
waarde moet binnen de grenzen van 7,0 en 7,6 gehouden Hoe gebruik ik Aqua Kristal?
worden.

1. Schud de fles Aqua Kristal goed voor gebruik;
2. Voeg volgens de aangegeven tabel de juiste

U kunt chloor in een kleine hoeveelheid (tablet in een
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hoeveelheid toe aan het water in uw hottub, dit kunt

u meten met de bijgeleverde maatbeker;

slangen gemonteerd. U dient de bijgeleverde klemmen

3. Roer het middel gedurende twee minuten goed door goed strak aan te draaien zodat hier geen water meer
het water, indien u een pomp heeft aangesloten laat weg kan lopen.
deze dan op vol vermogen draaien. U moet zorgen
dat het middel goed mengt met het water.

Wanneer u de zandfilterpomp voor de eerste keer gebruikt
moet u de zandfilterpomp op de stand filter zetten, zo

Zandfilterpomp

kan de pomp zijn werk goed doen. De stekker van de

De zandfilterpomp filtert het water van uw hottub door zandfilterpomp kunt u pas in het stopcontact steken als
middel van zand of glas, hier kunt u zelf voor kiezen. De de pomp volledig gemonteerd is en de hottub gevuld met
zandfilterpomp kan niet in de open lucht staan, omdat water. (Zie ook de handleiding van de zandfilterpomp.)
deze niet tegen regen kan en kan worden aangesloten op
het normale stroomnetwerk.

Backwash stand
Na zo’n anderhalve maand tot twee maanden,

Zandfilterpomp aansluiten

afhankelijk van hoe vaak u de hottub gebruikt, kunt u de

Wanneer u de zandfilterpomp plug & play besteld zandfilterpomp op backwash zetten. Hierdoor geeft de
heeft, zal deze nog aangesloten moeten worden aan de zandfilterpomp zichzelf een spoeling.
hottub. Belangrijk is dat u de juiste slangen aan de pomp
monteert. Voor de zandfilterpomp worden altijd twee
13
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Let op! Het is belangrijk dat de hottub gevuld is ontkoppelen en zet u de hendel op stand 3. Hierna
wanneer u de zandfilterpomp op de stand backwash mag de zandfilterpomp weer aangesloten worden
zet.

op het stroom en laat u deze stand nogmaals twee
minuten lopen. Na twee minuten haalt u de stroom er

Om de functie gebruiken dient u een slang aan te weer af.
sluiten op uitgang nummer twee van de pomp. Hier
komt namelijk bij het gebruik van deze stand het Na de backwash en rinse kunt u wanneer de hottub vol
afvalwater uit. Voor gebruik dient u ook de stroom van is de zandfilterpomp weer op de filterstand terugzetten
de pomp af te sluiten. Wanneer u dit gedaan heeft en de stekker weer in het stopcontact stoppen.
kunt u de hendel bovenop de pomp doordraaien
naar nummer 2, de backwash stand. Hierna kunt u de Het zand of glas dat deze pomp gebruikt om het water
zandfilterpomp weer aansluiten op het stroom en laat te filteren dient u eenmaal in het jaar te vervangen voor
u de pomp twee minuten lopen. Na de twee minuten een zo’n optimaal mogelijk resultaat.
kunt u de stekker weer uit het stopcontact halen.
Uv-filter
Rinse

Om het water in uw hottub schoon te houden, raden

De volgende stap in het schoonmaken van de wij altijd aan om een UV-Filter in combinatie met een
zandfilterpomp is rinse. Hierbij zal de zandfilterpomp zandfilterpomp te gebruiken. Het UV-Filter wordt
nog een keer volledig worden schoon gespoeld. Om gemonteerd aan uw zandfilterpomp. Deze filter zorgt
deze stand te gebruiken moet u nogmaals de stroom samen met de pomp en Aqua Kristal voor kraakhelder
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en schoon water. Het filter houdt schimmel-,bacterieen algenvorming onder controle en beschermt uw
hottub tegen ziektekiemen. Door een UV-filter te
gebruiken houdt u het water in uw hottub gemakkelijk
gezond.
De UV-Filter heeft eigenlijk niet tot nauwelijks
onderhoud nodig, het is gemakkelijk te monteren en
eens in het jaar dient u de lamp te vervangen voor het
ultieme effect van deze lamp.
De UV-Filter kunt u altijd nog op een later moment
toevoegen aan uw zandfilterpomp.
Let op! Het UV-Filter mag nooit aan staan zonder dat
er water doorheen stroomt.

16

SE IZOENEN
De winter is het seizoen waarin u extra aandacht aan

vrieskou. Nu is alleen het gebruik van de hottub in

uw hottub moet besteden! U moet het weer goed

de winter ook heerlijk, daarom kan het zijn dat voor

in de gaten houden in verband met bevriezing in de

u de hottub steeds leeg laten lopen niet de beste

hottub. De kuip van uw hottub kan goed tegen een

of voordeligste optie is.

lichte bevriezing, er kan zelfs een kleine laag ijs op het 2. U kunt er ook voor kiezen wanneer het vriest, de
water in de kuip staan. De kachel van uw hottub kan

kachel eens in de week op te stoken. Wel is het

helaas niet zo goed tegen bevriezing, bij bevriezing

belangrijk hierbij om de temperatuur van het water

in de kachel is er kans op beschadigingen. De kans is

goed in de gaten te houden, omdat de kans op

aanwezig dat de kachel vervormd, of dat er barsten in

bevriezing natuurlijk altijd nog aanwezig is.

de kachelwand komen. Hieronder een aantal tips die u 3. Als u een zandfilterpomp of een circulatiepomp
op kunt volgen tijdens de winter.

bij uw hottub heeft laten monteren, kunt u er
voor kiezen om deze aan te zetten tijdens een

Interne kachels

vorstperiode. Hierdoor blijft het water in beweging

Wanneer u een hottub heeft met een interne kachel

en zal de kans op bevriezing kleiner zijn. Ook bij

heeft u drie verschillende opties die u kunt hanteren als

deze optie dient u de temperatuur van het water

het om bevriezing gaat.

goed in de gaten te houden.

1. De hottub volledig leeg laten lopen is de beste
manier om uw hottub te beschermen tegen
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Externe kachels

deze optie dient u de temperatuur van het water

Wanneer u een hottub heeft met een externe kachel

goed in de gaten te houden. Bij deze optie is het

zullen de opties eigenlijk gelijk zijn aan die van de

wel belangrijk dat de zandfilterpomp op de kachel

interne kachel.

aangesloten is.

1. De hottub volledig leeg laten lopen is de beste 4. Als laatste optie kunt u ervoor kiezen om de kachel
manier om uw hottub te beschermen tegen

afzonderlijk van de hottub leeg te laten lopen.

vrieskou. Nu is alleen het gebruik van de hottub in

Dit kunt u doen door een stop in de doorvoeren

de winter ook heerlijk, daarom kan het zijn dat voor

te plaatsen of door middel van een kogelkraan

u de hottub steeds leeg laten lopen niet de beste

tussen de kachel en de hottub. Na het stoppen van

of voordeligste optie is.

de water toe- en afvoer kunt u gemakkelijk de stop

2. U kunt er ook voor kiezen wanneer het vriest de

uit de kachel halen.

kachel eens in de week op te stoken. Wel is het
belangrijk hierbij om de temperatuur van het water Andere seizoenen
goed in de gaten te houden omdat de kans op Tijdens de overige seizoenen is er geen extra aandacht
bevriezing natuurlijk altijd nog aanwezig is.

nodig voor uw hottub. U moet de hygiëne goed in de

3. Als u een zandfilterpomp of een circulatiepomp gaten houden (blz. 5), de afwerking eens bijwerken
bij uw hottub heeft laten monteren, kunt u er (blz. 4) en de hottub af en toe schoon maken. (blz 9)
voor kiezen om deze aan te zetten tijdens een
vorstperiode. Hierdoor blijft het water in beweging
en zal de kans op bevriezing kleiner zijn. Ook bij
18
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G ARANTIE
Op al onze merken hottubs bieden wij u dezelfde
garantie. Zo krijgt u op een Nørtub, Størntub, Ducktub
of Vikatub twee jaar garantie. Exclusief het houtwerk
hier heeft u een half jaar garantie op.
1. De garantie dekt geen fouten die typisch zijn
voor hout. Dit geldt bijvoorbeeld voor verkleuring,
verandering in de luchtvochtigheid, barsten en
dergelijke. U kunt dit tegengaan door het hout op
de juiste manier te behandelen
2. De garantie dekt geen normale slijtage.
3. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door
verkeerd gebruik.
4. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door
bevriezen van onderdelen. Bij juist gebruik is dit te
voorkomen.
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PROBLEMEN
Wij vinden het heel erg belangrijk dat u na de

oplossing bieden. Wanneer u ons mailt met een

levering heerlijk kunt ontspannen van uw aankoop

probleem streven wij ernaar om tijdens onze

en hier ultiem van kunt genieten. Mocht er een

openingsdagen binnen 24 uur te reageren met

probleem zijn omtrent uw aankoop? Twijfel dan

een passende oplossing.

niet contact met ons op te nemen, wij lossen dit
probleem namelijk graag met u op!
Een probleem kunt u het beste melden via de e-mail
(info@welvaere.nl). Om een snelle en passende
oplossing te bieden vragen wij het volgende van u:
1. Vermeld

duidelijk

uw

gegevens

met

het

factuurnummer en het type hottub;
2. Beschrijf het probleem dat u ervaart zo duidelijk
mogelijk;
3. Stuur altijd meerdere foto’s of filmpjes mee;
4. Wanneer u deze stappen uitvoert krijgen wij
een zeer uitgebreid beeld van het probleem.Wij
kunnen op deze manier het beste een passende
21

V RAGEN
Het is natuurlijk mogelijk dat u naderhand toch nog een vraag heeft. Het is altijd mogelijk om contact
met ons op te nemen. Wij beantwoorden ook na de aankoop graag alle vragen die u heeft over het
aangekochte product.
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Amersfoortseweg 96
3862 NE, Nijkerk
welvaere.nl
info@welvaere.nl
0342 712 032
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