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1. ALGEMEEN

Het product is uitsluitend ontworpen voor privégebruik 
buitenshuis. De tubs hebben een frame- en transportpallet 
voor vervoer. Deze moet verwijderd worden vóór definitieve 
plaatsing van de tub. Indien de tub zijdelings op de pallet 
is geplaatst, moet deze zo snel mogelijk in de juiste positie 
worden gebracht zodat de tub niet ovaal van vorm wordt en de 
bodem niet loskomt van de wanden.

2. INSTALLATIE

2.1 Prepareren van de ondergrond
Plaats de tub op een egaal oppervlak dat sterk genoeg is om 
het gewicht van de tub te dragen. De ondergrond kan met 
houtsnippers egaal gemaakt worden (zie afbeelding hieronder) 
of, indien u een stevigere ondergrond wenst, kunt u deze van 
stortbeton maken. Zorg dat de tub niet door gras of hooi is 
omgeven. Hierdoor kan het hout niet ademen en gaan rotten. 
De EPS-bodem van een tub mag iets in de grond staan, zolang 
de uiteinden van de wandpanelen maar kunnen ademen.

2.2 Waterafvoer
De waterafvoer bevindt zich in de bodem van de tub.  Zorg bij 
plaatsing van uw tub dat de waterafvoer niet voor problemen 
zorgt. De afvoerpijp heeft een diameter van 45 mm; de slang 
is 40 - 100 cm lang; daarop kan eventueel een andere slang 
worden aangesloten.

3. BRANDVEILIGHEID

Wanneer de tub in de nabijheid van gebouwen wordt geplaatst,
bijv. aan de rand van een terras, zorg er dan voor dat de 
schoorsteen niet in de buurt van brandbaar materiaal komt te 
staan. Controleer de afstand - zowel tot de wanden als verticaal 
- om het risico op brand te voorkomen. De afstand tussen de 

wanden en brandbaar materiaal moet minstens drie meter 
bedragen. Voor de schoorsteen mag de afstand minder zijn. 
Indien de schoorsteenpijp dichterbij staat, gebruik dan een 
speciale geïsoleerde schoorsteen. Wanneer de schoorsteen 
dichtbij een dak of door het dak wordt geplaatst, moet het 
uiteinde van de geïsoleerde schoorsteen ten minste een meter 
boven het dak uitsteken. Let op de brandveiligheid van de 
haard in normale kachels. Er mag geen brandbaar materiaal 
in de buurt zijn. In de praktijk moet de zone zijn zoals in de 
afbeelding is aangegeven, en het materiaal moet beton, zand 
of een metalen plaat zijn.  Win advies in bij uw plaatselijke 
brandweer.

4. GEBRUIK

Houd bij het vullen van de tub rekening met het aantal 
mensen, omdat zij voor waterverplaatsing in de tub zorgen bij 
het instappen. Vul de tub tot het minimumniveau als er veel 
mensen in de tub gaan.
  
Het water heeft tijdens het verwarmen een ongelijkmatig 
verdeelde temperatuur. Het moet goed worden vermengd om 
de juiste temperatuur te krijgen. De afneembare afdekking 
moet tijdens het verwarmen op de tub zijn geplaatst. Zorg 
dat er rondom de schoorsteen voldoende ruimte is zodat de 
afdekking niet smelt.

U kunt 19 mm-sleutels gebruiken voor de 
hoepelspanners aan de buitenkant. U kunt 
met deze spanners de hoepels aan- of 
ontspannen. Bij een kunststof tub hoeft u 
deze meestal niet bij te stellen, maar het kan 
gebeuren dat de planken losraken wanneer 
ze opdrogen. In dat geval kunt u de hoepels 
bijstellen.
  
Als u gebruik maakt van uw eigen pomp om de tub te vullen, 
verwijder dan na het vullen de pompslang. Veel pompen 
hebben geen terugslagklep die voorkomt dat het water uit de 
tub stroomt wanneer de pomp wordt uitgezet. 
  
 Controleer voor het vullen van de tub of de stop op de bodem 
goed is afgesloten en of deze nog op zijn plaats zit nadat u 
de tub met ongeveer 10 cm water hebt gevuld. Blijf bij het 
water wanneer de temperatuur tot onder nul kan zakken. De 
stoppen en uitlaatkleppen moeten bij temperaturen onder nul 
open blijven, zodat het eventuele achtergebleven water kan 
wegstromen en het niet bevriest.
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Waarschuwing met betrekking tot de minimum-
hoeveelheid water en het gebruik van de kachel! De kachel 
mag niet aangestoken worden wanneer de tub niet of met te 
weinig water is gevuld! De kachel smelt wanneer u een half 
gevulde tub verwarmt!  U mag pas beginnen met het legen 
van de tub wanneer het vuur en de as volledig zijn gedoofd. 
  
5. AANSTEKEN EN GEBRUIKEN VAN DE KACHEL

Gebruik kleine stukjes brandhout voor het aansteken van het 
vuur. Zorg ervoor dat de kachel goed blijft branden zodat de 
tub maximaal verwarmd wordt. Het verwarmen duurt langer als 
er te weinig vuur is. Verwijder na elk gebruik de as uit de kachel, 
zodat er geen as in de luchtroosters blijft zitten. Dit verkort de 
levensduur. Gebruik in de kachel alleen kleine stukjes droog 
brandhout. Het gebruik van grote stukken brandhout kan de 
verwarmingstijd verdubbelen. We adviseren u geen hout van 
de zwarte els te gebruiken omdat dit meer roet dan andere 
houtsoorten.Gebruik aanmaakvloeistof volgens de daarbij 
geleverde instructies. Gebruik geen andere brandstoffen voor 
het aansteken. We adviseren u aanmaakblokjes te gebruiken, 
bijvoorbeeld paraffineblokjes.
  
Koud water en warme lucht (temperatuurverschil/
luchtvochtigheid) veroorzaken vaak condenswater in de aslade. 
Dit betekent niet dat de kachel lekt wanneer er zich wat water in 
de kachel bevindt. Alleen als het waterpeil zakt, kan er mogelijk 
sprake zijn van een lek.

6.ONDERHOUD EN VEILIGHEID VAN DE TUB

Dek de tub af om deze schoon te houden, wanneer u de tub 
niet gebruikt. Tijdens het verwarmen moet de tub worden 
afgedekt zodat het hitteverlies zo laag mogelijk is.
  
6.1 Overige opmerkingen
  
Zorg ervoor dat de afsluiter in een lege tub altijd half openstaat. 
Als de afsluiter helemaal openstaat, kan er achter de kogelklep 
water blijven staan en kan de klep door bevriezing stukgaan.
Gebruik bij temperaturen onder nul de meegeleverde dop 
in plaats van de klep. Wanneer u het water uit de tub laat 
weglopen, leeg dan tegelijkertijd de buitenkachel. Laat het 
water niet onbeheerd/onverwarmd achter bij temperaturen 
onder nul. De kunststof afvoerpijpen en afsluiters bevriezen 
zeer gemakkelijk. Als de afvoerleiding/afsluiter bevroren is, kan 
de tub worden geleegd door de kachel te verwijderen, zodat 
het water kan wegstromen via de onderste leiding. Steek een 
bevroren kachel niet aan. Laat deze langzaam ontdooien.

6.2 Hygiëne
  
Houd voor de hygiëne uw tub goed schoon door deze vaak en 
zorgvuldig te wassen en te drogen. U kunt de tub bijvoorbeeld 
wassen met een doek en een zeep met dennengeur.
Bacteriedodende chemicaliën zoals chloor zijn geschikt voor 
openbaar gebruik. Voor gebruik thuis zijn er chemicaliën op 
zuurstofbasis als vervanging voor chloor. Deze zijn geschikt 
voor desinfectie van kleine tubs. De instructies voor de dosering 
van chemicaliën vindt u op de betreffende verpakking en 
moeten worden opgevolgd. Een te hoge dosering kan leiden tot 
corrosie van de onderdelen van de tub. LET OP! Bij gebruik van 
chemicaliën dient de pH van het water altijd gecontroleerd en 
binnen bepaalde grenzen te worden gehouden, namelijk tussen 
7.0-7.6. Bij gebruik van chemicaliën daalt de pH meestal en dit 
kan corrosie van de onderdelen van de tub tot gevolg hebben. 
Het is niet toegestaan trichloor- of andere combinatietabletten 
in de tub te gebruiken, behalve tabletten van 20 gram waarvan 
de concentratie niet al te hoog is. Gebruik uitsluitend door de 
fabrikant aanbevolen chemicaliën. Om hetzelfde water lange tijd 
te kunnen gebruiken, wordt aangeraden zowel chemicaliën als 
een filter en zo nodig andere reinigingsmiddelen te gebruiken.  
Alleen chemicaliën én een filter kunnen het water voor langere 
tijd hygiënisch schoon houden. Gebruik in deze kleine tubs 
geen chemicaliën die voor zwembaden worden gebruikt. 
De doses zijn te groot en zullen corrosie van het materiaal 
tot gevolg hebben.  Denk eraan dat u zelfs moet letten op 
doseerautomaten voor chemicaliën en dat u de pH van het 
water en andere waarden regelmatig moet meten.  

6.3 Overige veiligheidsmaatregelen
  
Zorg voor de veiligheid van kinderen in en rondom de tub. Duik 
niet in de tub. Betreed voorzichtig de trap van en naar de tub, 
vooral bij temperaturen onder nul, wanneer water verandert 
in glad ijs.  Maak het water niet al te heet. De aanbevolen 
temperatuur is 37°C. Mensen met besmettelijke huidinfecties 
moeten geen gebruik maken van de tub. Voor hartpatiënten 
dient de watertemperatuur lager dan 37°C te zijn.

GARANTIE
    
Wij geven voor onze hottubs en tubs 24 maanden garantie op 
het materiaal en de fabricage. De garantie geldt wanneer de 
gebruiker de handleiding heeft gelezen en de instructies opvolgt.

» De garantie dekt geen fouten die typisch zijn voor hout.  
 Dit geldt bijv. voor verkleuring, veranderingen in de   
 luchtvochtigheid, barsten en dergelijke.
» Lekkage door normale luchtvochtigheid is niet gedekt.
» De garantie dekt geen slijtage door normaal gebruik.
» De garantie dekt geen schade veroorzaakt door 
 verkeerd gebruik.
» De garantie dekt geen schade door bevriezing omdat dit  
 door normaal gebruik kan worden voorkomen. 
» De garantie dekt geen corrosie door een verkeerd gebruik  
 van chemicaliën. Vooral de pH-waarde moet juist zijn en de  
 hoeveelheid chemicaliën mag niet te groot zijn. Gebruik  
 geen chemische doseerautomaten in de tub.
» Als u probeert het product zelf te repareren, komt de   
 garantie te vervallen.
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1. GENERAL

The product is designed for private outdoor use only. The tubs 
have a frame and transport pallet for transport. It needs to be 
removed before the final placement of the tub. In case the tub 
has been supplied sideways, it needs to be turned to the correct 
position as soon as possible so that the tub does not become 
oval and the bottom will not come off from the sides.

2. INSTALLATION

2.1 Making the foundation
Place the tub on an even surface that bears the tub weight. The 
foundation can be levelled with chips (picture below) or if you 
want a more solid foundation, it can be cast of concrete. Ensure 
that the tub is not covered by grass or hay, as it will prevent the 
wood from breathing and will cause rotting. The base in an EPS 
based tub can be covered by earth, as long as the ends of the 
side panels get to breathe.

2.2 Water discharge
The water discharge can be found in the bottom of the tub. 
Plan the location of your tub in such a Manner that the water 
discharge does not cause any problems. The exhaust pipe of the 
outlet has an inner diameter of 45 mm; the hose length is 40-
100 cm, but it can be extended with a hose you have.

3. FIRE SAFETY

In case the tub is placed nearby buildings, e.g. the edge 
of a terrace, ensure that the chimney is located away from 

flammable materials. Remember to check the distance both 
sideways and vertically to avoid the risk of fire. The distance 
should be three metres sideways away from any flammable 
material. A smaller dimension is sufficient for the chimney. In 
case the chimney is closer, use a separately insulated chimney. 
When near a roof or when running the chimney through the 
roof, the end of the insulated chimney needs to be one metre 
above the roof. Pay attention to the fire safety of the hearth in 
stoves of normal furnaces, there cannot be any inflammable 
material. In practice, the area needs to be as indicated in the 
picture, and the material needs to be concrete, sand, or a metal 
plate. Ask more from a local fire authority.

4. USE

When filling the tub, note the number of people because 
people entering the tub will displace the water when they 
enter the tub. If there will be many people in the tub, leave the 
water surface to the minimum.

The water is layered when it heats up and, therefore, it needs 
to be mixed so that the actual temperature can be found. The 
optional cover should be in place when heating the water. 
Note that there needs to be space around the chimney in 
order to avoid melting the cover.

You can use 19 mm spanners for the 
outer edge of the hoop tighteners. These 
lightener’s are used for adjusting the 
hoops. You do not usually need to adjust 
these in a plastic tub, but in case the 
boards loosen when they dry, the hoops 
can be tightened.

In case you are using your own pump for filling the tub, 
remove the pumping hose after you have filled the tub. 
Many pumps do not have a return valve to prevent the water 
discharge from the tub when the pumps are switched off. 
Before filling the tub, check that the bottom plug of the tub 
is closed, and ensure that the plug is in place after you have 
some 10 cm of water in the tub.

Do not leave the water unattended in case there is a risk of 
sub-zero temperatures. The bottom plugs and exhaust valves 
need to be left open so that any water collected in the tub can 
be discharged and it will not freeze at sub-zero temperatures.

EN
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Note about the minimum fill and heating the stove! The tub 
stove must never be lit when the tub is empty or not full! 
Heating a half-empty tub will lead to melting the stove! You 
must not start emptying the tub before the fire and embers 
have burnt out completely. 

5. LIGHTING AND USING THE STOVE

Use small firewood for lighting the fire. Keep the fire in the 
stove so that the firewood will burn and the tub will heat with 
maximum power. The heating will take longer if the fire is not 
sufficient.

Empty the ashes from the stove after every use, so that the air 
slides do not remain inside the ashes, because it will make their 
life shorter.

Use only small, dry firewood in the stove. The use of larger 
firewood may double the heating time. We do not recommend 
black alder because it is sootier than other wood.

Use lighter fluid according to the instructions. Do not use any 
other fuels for lighting. We recommend lighting pieces, e.g. 
Burner paraffin bags.

Cold water and warm air (temperature difference/air humidity) 
often cause condensed water in the ash collector and, therefore, 
the stove is not leaking although there is some water in the 
furnace. You can suspect a leakage only if the water level is 
going down.

6. MAINTENANCE AND SAFETY OF THE TUB

Cover the tub when it is not in use to keep it clean. During 
heating, the tub should be covered in order to keep the heat 
evaporation as low as possible.

6.1 Other remarks
Note that the discharge tap should always be left half open in 
an empty tub. If the tap is open, some water may remain behind 
the valve ball, which will break the valve when it freezes. Use 
the supplied hat instead of the valve at sub-zero temperatures. 
The external stove is emptied at the same time when you empty 
the water from the tub. Do not leave water unsupervised/
unheated at sub-zero temperatures. The plastic drain pipes and 

taps freeze really easily. In case the exhaust hose/tap has frozen, 
the tub can be emptied by removing the stove to lead the water 
away from the lower hose. Do not light a frozen stove. It needs 
to be thawed slowly.

6.2 Hygiene
Take care of the cleanliness and hygiene of the tub by washing 
and drying it carefully and often. Washing can be done, 
for example, with pine soap and a cloth. Chemicals killing 
bacteria, i.e. chlorine, are for public use. There are oxygen-
based chemicals to replace chlorine for home use. They are 
suitable for disinfecting small tubs. The dosage instructions for 
chemicals can be found in the packages and they should be 
followed. Excessively large dosages may cause the corrosion 
of the tub parts. NOTE! When using chemicals, the pH of the 
water should always be monitored and kept in the given limits, 
i.e. 7.0-7.6. When using chemicals, the pH usually decreases, 
which may corrode the tub parts. The use of trichlorine or 
other combination tablets in the tub is forbidden, excluding 
20 g tablets whose concentrations are not too high. Use only 
chemicals recommended by the manufacturer. In order to use 
the same water for a long time, use both chemicals and a filter 
and other cleaning solutions if necessary. Only chemicals and 
the filter can keep the water clean and hygienic for a long time.
Do not use swimming pool chemicals in these small tubs. The 
dosages will be too high and they will lead to the corrosion of 
the materials. Remember also that even automatic chemical 
devices should be supervised and the water pH and other 
values should be measured regularly.

6.3 Other safety
Ensure children’s safety in the tub and nearby it. Do not dive. 
Take care of the stairs – leading to the tub especially at sub-zero 
temperatures when the water turns into slippery ice. Do not 
heat the water too much. The recommended water temperature 
is 37°C. People with contagious skin infections should not use 
the tub. The bath water temperature should be below 37°C for 
patients with heart problems.

GUARANTEE

We provide a 24-month material and manufacturing guarantee 
for our hot tubs and tubs. The guarantee is valid when the user 
has read the instructions and follows them.

» The guarantee does not cover any errors that are typical for  
 wood. E.g. discolouration, changes in humidity, cracking and  
 similar. Leakage caused by normal humidity is not covered.
» The guarantee does not cover normal wear.
» The guarantee does not cover damage caused by misuse.
» The guarantee does not cover damage caused by freezing
 because they can be avoided with correct use. 
» The guarantee does not cover corrosion due to the faulty
 use of chemicals. Especially the pH value should be
 appropriate and the dosages of chemicals cannot be too
 high. Do not use automatic chemical dispensers in the tub.
» If you try to repair the product yourself, it will cancel the
 guarantee.
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