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PLACERING
Hot tubben kan uden problemer placeres direkte på
græsset, så længe der bare er nogenlunde plant.
De små ben under karret løfter tubben op og skaber
dermed automatisk en naturlig ventilation, så træet
bliver bevaret i bedste standm og der undgås mug
og svamp.

OPVARMNING
Man må aldrig tænde for ovnen, før den er helt dækket af vand, da det vil ødelægge ovnen og i værste
fald sprænge den.
Fyld karret op, til vandet når cirka 5 centimeter op over brændehuset, og tænd derefter ovnen. Det tager mellem 2,5 – 3,5
time for vandet at nå en temperatur på 38 grader.
Ved brug af koldt vand kan der
dannes en smule kondens i ovnen. Det har ingen betydning
og forsvinder igen.
Når karret bliver brugt
af mange personer på
en gang, vil vandet
sandsynligvis
flyde
over pga den øgede
massefylde.
Hold jævnligt øje
med vandstanden,

når der er stor udskiftning i antallet af personer og
dermed massefylden. Det er vigtigt, at vandkanten
altid når op over selve ovnen.
Ovnen er træfyret og tændes ved at starte et lille bål
og derved gradvist forøge med ekstra brænde. Tørt
træ vil give den mest optimale ydelse.

PÅFYLDNING OG TØMNING
Karret fyldes op ved hjælp af en haveslange. Vær
opmærksom på ikke at fylde tubben helt til kanten,
da vandstanden stiger, så snart man hopper i karret.
I bunden af karret er der installeret en „Gardena
fittings“, som bruges til at tømme tubben for vand.
Den passer i omkreds til en haveslange, så du derved kan montere slangen og genbruge vandet til
havevanding.
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VEDLIGEHOLDELSE
Det udvendige træ har godt af at blive beskyttet og
plejet engang imellem som med ethvert andet træværk.
Brug træolie og vær sikker på at træet er helt tørt,
inden du starter behandlingen. Fyrretræ-tjæreolie
anbefales, men andre olier kan også bruges.
Det har ingen anden betydning end
kosmetisk, hvis
man glemmer at
behandle træet.
Farven i træet vil
falme med tiden,
men tubben vil
stadig fungere
uden problemer.
Det indvendige af karret
rengøres med en børste,
rent vand og eventuelt brun
sæbe.
Det er ikke nødvendigt med
kemikalier i vandet, men det
skader ikke at putte en klortab i engang imellem.

VINTERBRUG
Hot tubben er vejrbestandig og kan uden problemer
stå ude hele året – også i minusgrader. Vandet kan
uden problemer fryse nogle centimeter, da det forsvinder, så snart der bliver tændt op for ovnen. Lad

HOT

TUB

dog ikke vandet fryse komplet til is, men tøm i stedet
karret for vand i de helt stærke frostgrader.
Opvarmningen foregår mest effektivt i kuldegrader,
når karrets dæksel sidder på.

UTÆTHEDER
Hot tubben er lavet af fyrretræ, som har den egenskab at det både udvider og trækker sig sammen i
forbindelse med fugt. Det gør fyrretræet til den mest
anvendelige træsort til hot tubs.
I stærk solskin kan træet give sig en smule, hvis det
tørrer ind, og der kan derved forekomme en smule
utætheder. Det løser sig så snart træet bliver fugtigt
igen.
Hvis træet er tørret ekstremt ind og det ikke hjælper
at fugte, kan det være nødvendigt at stramme tøndebåndene. Det vil få brædderne til at samle sig og
på den måde afhjælpe lækagen. Vær forsigtig når
du strammer og gør det jævnt fordelt på hver tredje
bånd. Når tubben igen er tæt, er det vigtigt at løsne
op for båndene igen, så træet igen har mulighed for
at bevæge sig.
I de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at
regulere tøndebåndene.
Træ er et levende materiale, og har derfor godt af en
gang imellem at få lov til at udvide sig ved at løsne
tøndebåndene en anelse.

God fornøjelse!
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