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INSTRUKSJON AV VED HJELP AV EN TRE BADESTAMP 

 

1. For å opprettholde tettheten av parkett boblebad det er vanligvis to eller tre rustfritt stål ringer rundt. Under transport 

ringene kan komme løs derfor er det nødvendig å kontrollere og skru dem til om nødvendig. 

2. Når du bruker hot tub for første gang, er det viktig å fylle parkett boblebad opp til 90 cm med vann. Alle disse tider er det 

nok til å fylle tre boblebad opp til 80 cm vann. 

3. 90 cm med vann for første gang, er nødvendig for å tvinge hele tre ekspansjon på grunn av fuktighet. Tre genererer store 

utvidelsen styrker. 

4. Følgende to eller tre timer er svært viktig. I løpet av denne tiden tre når sin største ekspansjon derfor er det nødvendig å 

styre prosessen og å løsne rustfritt stål ringer i henhold til utvidelsen. 

5. Hvis det er nødvendig å løsne rustfritt stål ringer, kan du bla skruen 180o mot klokken en gang. Hvis veden fortsatt 

ekspanderer, gjentar du denne handlingen igjen. I alle tilfeller, to ganger for å rulle er nok. 

6. Når tre stopper utvidelsen eller ringer er for løs, kan du stramme dem opp til standard plassering. 

7. Vær oppmerksom på at tunge tre lekkasje er forventet for 1 til 5 dager. Hvis parkett boblebad er laget av gran, lekkasjen 

reduseres til et minimum, i 1-2 dager. Hvis det er laget av lerk lekkasjen reduseres til et minimum, i 5 dager. 

8. Filtre (en sand filter og UVC-filter) er brukt til å rense vann. Sand-filteret fjerner det organiske partikler og UVC-filter som 

dreper bakterier utsette dem for ultrafiolett lys. Det sies at ved å bruke disse to filter systemer sammen, behovet for vann 

kjemikalier reduseres med opptil 80 %. Hvis du fremdeles føler at vann tilsetningsstoffer er nødvendig, kan du bruke 

AquaFinesse boblebad vann vare-boksen (brukerveiledning) som kan bli funnet på TimberIN og andre nettsteder. Vi anbefaler 

at du bruker sakte sprer Trichloroisocyanuric syre tabletter som inneholder ikke mer enn 20 g av syre per 2000 l vann. Legg 

tabletten som tidligere hadde gått (spredt). Ovenfor beskrevet vann vedlikehold prosessen er anbefalt og trygt. Bruke andre 

kjemikalier og metoder på egen risiko, og dette vil ikke bli dekket av garantien ved hjelp av våre badestamper. Vennligst 

filtrere vann opp til 35 0C og hold filteret min 2 m unna. Etter filtrering prosessen er ferdig, legg filteret under trekasse som 

er vanligvis levert sammen med filtre.  

9. Vær oppmerksom på at tre er et naturlig materiale som utvider og krymper avhengig av fuktigheten endrer seg. Tre 

sprekker, misfarging og annen endring er ikke feil, og derfor er ikke dekket av garantien. Vennligst ta kontakt selgeren av 

hvordan du skal vedlikeholde parkett boblebad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
http://www.aquafinesseone.com/wp-content/uploads/2011/01/AF_Manual_Spa_03_2010.pdf
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INSTRUKSJON VED HJELP AV EN GLASSFIBER ELLER 

POLYPROPYLEN BADESTAMP 
 

1. Glassfiber boblebad er å bli plassert på en flat, stabil, solid base. 

2. Vi gjør alltid anbefale å sette polystyren lag under plast boblebad. Det vil redusere varmetapet og vil gjøre vann avløp 

lettere. Det er ikke behov for glassfiber-modeller. 

3. Man bør fylle badekaret med 90 cm vann eller over komfyr tilkobling før du starter brann. 

4. Varmeapparatet må være startet like etter vannet dekket den nedre delen av skorsteinen, ellers csf boblebad vegger vil bli 

deformert (ikke tilfelle for garantien). 

5. Ved oppvarming av vannet i karet, har man behov for å røre vannet av og til. Man kan bruke i badekaret når temperaturen 

på vannet når 38-42 grader Celsius. 

6. Før du begynner å bruke badekar, og det er anbefalt å bruke dusjen. Det er anbefalt å bruke dusjen før bruk av boblebadet 

(vann holder seg frisk lenger). Vann bør være endret etter behov. 

7. Vann er utgitt ved å skru avløpsventilen etter bruk. 

8. Glassfiber badekar bør være vasket. Det er tillatt å bruke av alle desinfeksjonsmidler som er godkjent av 

helsemyndighetene. 

9. Aske fra ovnen er fjernet ved hjelp av en spade og rake. 

10. Filtre (en sand filter og UVC-filter) er brukt til å rense vann. Sand-filteret fjerner det organiske partikler og UVC-filter som 

dreper bakterier utsette dem for ultrafiolett lys. Det sies at ved å bruke disse to filter systemer sammen, behovet for vann 

kjemikalier reduseres med opptil 80 %. Hvis du fremdeles føler at vann tilsetningsstoffer er nødvendig, kan du bruke 

AquaFinesse boblebad vann vare-boksen (brukerveiledning) som kan bli funnet på TimberIN og andre nettsteder. Vi anbefaler 

at du bruker sakte sprer Trichloroisocyanuric syre tabletter som inneholder ikke mer enn 20 g av syre per 2000 l vann. Legg 

tabletten som tidligere hadde gått (spredt). Ovenfor beskrevet vann vedlikehold prosessen er anbefalt og trygt. Bruke andre 

kjemikalier og metoder på egen risiko, og dette vil ikke bli dekket av garantien ved hjelp av våre badestamper. Vennligst 

filtrere vann opp til 35 0C og hold filteret min 2 m unna. Etter filtrering prosessen er ferdig, legg filteret under trekasse som 

er vanligvis levert sammen med filtre. 

11. Vær oppmerksom på at tre er et naturlig materiale som utvider og krymper avhengig av fuktigheten endrer seg. På grunn 

av aldring, glassfiber kan lett endre farge (noen grad av misfarging kan være synlige), vises kanskje bitte små prikker på 

overflaten av glassfiber på grunn av slitasje. Nevnt tre sprekker, misfarging og annen endring er ikke feil, og derfor er ikke 

dekket av garantien. 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
http://www.aquafinesseone.com/wp-content/uploads/2011/01/AF_Manual_Spa_03_2010.pdf
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EN GUIDE TIL Å BRUKE VARMEAPPARATET 
EN TRE SPARKEN OPPVARMING 

 

Belysning  

1. Den interne tre sparken varmeapparatet kan ikke være tent før det er minst halvparten dekket med vann. 

Ekstern oppvarming må dekkes med vann til den høyere innløp før du tenner det. Før du tenner varmeapparatet 

ikke glem å fjerne den beskyttende filmen fra metall deler. 

2. Brensel, må plasseres i en varmeovn på høykant. Papp eller brannfarlig væske brukes til å starte en brann. 

Oppvarming drivstoff – tørt tre, drivstoff briketter. 

3. En gjennomsnittlig oppvarming av vann pris (2000 liter) – 8 grader per time. Avhengig av utendørs temperatur 

vannet når 38 grader i 2-3 timer under den varme sesongen og kan ta opptil 4-6 timer under den kalde årstiden. 

4. Vannet varmes raskere når boblebadet er dekket. Vann temperatur er målt med termometer. 

Lagring og Oppbevaring 

1. Det anbefales å drenere vann fra badestamp for både interne og eksterne ovner hvis temperaturen går under 

frysepunktet, da det kan føre til skade på metallet. 

2. Ventilen på bunnen av boblebadet er brukt for drenering av vann. 
 

Nyttige tips og vanlige feil 

1. Ikke berør skorstein eller metall-deler når varmeapparatet er brukt – det vil føre til alvorlige skader. 

2. Bruk varmeapparatet lokket for å regulere vanntemperaturen. 

3. Sørg for at varmeapparatet er dekket med vann (se trinn 2) før du tenner det. 

4. Oppvarming stoke strengt forbudt alle typer kull. 
 

Viktigste garanti betingelser 

1. Du må bevare boblebad og dens deler, ellers garantien vil ikke være kvalifisert. 

2. Den interne varmeapparatet kan ikke være tent før det er minst halvparten dekket med vann. 

3. Ekstern oppvarming må dekkes med vann til den høyere innløp før du tenner det. 

4. Når den ikke er i bruk, under den kalde årstiden, vannet skal være tappet fra badestamper ekstern eller intern-

varmeelement for å hindre mulige skader til varmeapparatet. 

5. Hvis det er skader, må du kontakte selgeren. Bilder og videoer som ville være nødvendig for å vurdere skaden 

og ytterligere tiltak. 

6. Hvis vann, kjemikalier eller salter vil bli brukt, type 316 rustfritt stål vil være nødvendig. Dette alternativet kan 

velges under hver modell på Tregrensen nettsteder. Når dette alternativet er valgt, vil kunden motta 

varmeapparatet som viktigste bygningselementer stadig utsatt for tub ' s vann vil være laget av stål 316. Ikke 

aktuelt å massasjedyser. Også, ikke gjeldende på alle andre metall eller ikke-metall deler som ikke er konstant 

utsatt for tub ' s vann. Ved hjelp av kjemikalier eller salter med 430 type stål vil det føre til permanent skade som 

ikke vil bli gjenstand for garanti. I tid, liten, etsende-som prikker kan være synlig på 316 type stål deler på grunn 

av oksidasjon og konstant bruk. Dette vil ikke resultere i en permanent feil forårsaker lekkasje av vann fra 

komfyren, noe som ville bety at karet ikke noe mer tjener sin hensikt. 
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ELEKTRISK VARMEOVN 
 

 

Etter mottak av badekaret med elektrisk oppvarming, kundens lokale elektriker må undersøke dette før du 

bruker den for første gang. Sertifisert elektriker bør undersøke om det elektriske varmeapparatet ble ikke 

skadet under transport også hvis varmeapparatet installasjon møter lokale landenes krav for elektriske 

installasjonen virker.   

 

Som standard installerer vi og tilby 6kW elektrisk varmeovn. Vi installerer det basert på kundens tidligere 

gitt krav enten på enfaset 220 V 32A eller 3 faser 380 V 16A (dette kan variere, avhengig av situasjonen og 

den strøm av elektrisk varmeovn). Kunden tydelig forstår og hadde allerede bekreftet at elektrisk oppvarming 

av en slik kraft og elektrisk installasjon vil være egnet for eiendommen sin bruk. Selskapet TimberIN vil ikke 

være ansvarlig for kostnader som trengs for å endre den elektriske installasjonen av kundens eiendom for å 

kjøre nevne oppvarming. Kraften av elektriske ovner varierer fra 3 til 18 kW. 

 

To oppvarming elementer er tilgjengelige: Incoloy og Titan. Maksimal klor og klorid innhold av Incoloy type 

ovner er som følger 3,5 mg/l 250 mg/l. Maksimal klor og klorid innhold av Titan type ovner er som følger 

3,5 mg/l og 35000 mg/l. Hvis kunden ikke hadde tidligere nevnt kreves innhold verdier, Incoloy type ovner 

vil bli installert som standard. Å mislykkes i å møte de nevnte innholdet vil ugyldiggjøre garantien på 

produktet. Mer informasjon: https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-

compact/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
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DEN PELLET VARMEAPPARATET BRUKES TIL BOBLEBAD OG 
BADSTUER 

INNLEDNING 

Brenneren bruksanvisningen (e) som er ment å informere brukeren av struktur, rammebetingelser og 

grunnleggende egenskaper av brenneren. Montert på alle fastbrenselkjele, denne enheten vil automatisk 

opprettholde ønsket temperatur for oppvarming, varmtvann, badstuen eller boblebadet. Arbeidet med brukeren 

som en kjele utbygger er minimert. En riktig innstilt brenner aldri vil generere overskudd termisk energi og arbeide 

med integrert Wi-fi-modul som enkelt kan tjene fra hvilken som helst mobil enhet med Internett-tilgang. 
 

VIKTIGSTE FUNKSJONER 

• Brenneren brennkammeret er laget av varmebestandig krom nikkel, rustfritt stål, som er ikke-etsende, ikke-

magnetiske og egnet for bruk i korrosive miljøer opp til 1100 ° C. 

• En kraftig vifte på slutten av arbeidet vil fjerne alle slagg fra lavere kvalitet pellets. 

• Tilstedeværelse av en intern propellen stopper flamme forsøker å reise bakover og gjør det brenner arbeid 

jevnere. 

• Farge control-skjerm, - menyen i de fleste populære utenlandske språk (valgfritt). 

• Automatisk tenning og slukking, tre-fase strøm modulation + standby-modus. 

• Forbrenning og kjele beskyttelse. 

• Lavt strømforbruk. 

• Muligheten til å koble til Wi-fi og overvåke og kontrollere brenner drift fra hvor som helst i verden. 

 

BRENNER TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG DIMENSJONER 
Brenner-Modellen Bio Flame 25 

Nominell strøm  kW  25 

Oppvarmet areal opptil  m² 200 

Maksimal pellet forbruk i kg / h 5 

Lengden på brenneren for å monteringsflens mm 300 

Brenner bredde mm 270 

Brenner høyde mm 300 

Elektronikk boks dybde mm 95 

Elektronikk boks bredde mm 160 

Elektronikk boks høyde mm 300 

Ovnen lengde fra dør mm 170 

Ovnen bredde mm 150 

Ovn høyde mm 150 

Strømforsyning  230 V AC; 50Hz ± 5%  

Graden av beskyttelse IP 20  

Drivstoff  parkett pellets 6-8 mm i diameter  
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SIKKERHETSKRAVENE 

 

• Brenneren og annet utstyr, strømuttak må være jordet. 

• Annet brensel er forbudt (unntatt pellets 6 -8 mm i diameter) 

• Sørg for tilstrekkelig oppvarming skorstein utkast - 20 Pack. 

• Det er strengt forbudt å reparere brenner av deg selv, uten strøm frakobling eller utilstrekkelig kjøling av 

brennkammer (når peisen er å bli reparert). 

• Det er forbudt å bruke brenneren med brennerhuset dekselet fjernet. 

• Det er forbudt å bruke den brenner med en lekker drivstoff-forsyning system. 

• Ikke bruk brenner ikke for sitt tiltenkte formål. 

Du må ikke slippe, punktere eller rotere lommelykt under transport og håndtering. 

 

ANNEN VIKTIG INFORMASJON 

 

• For å komme i gang med brenneren, vi må først koble sin strømledningen inn i en stikkontakt. 

• Den andre jobben vi må gjøre er å fylle den eksterne drivstoff transportbånd med pellets. Etter lasting av 
pellets til sine dedikerte hopper, trykk på "menu" - knappen for å gå til "user menu". Deretter kan du bruke 
ned-pilen for å flytte til "Manuell" element inntil det er markert i rødt. Trykk på høyre pil for å angi dette 
punktet. I den nylig åpnet vinduet, med hjelp av "opp" - knappen, legger vi merke av for (aktiver) en ekstern 
transportør. Transportbånd skrue begynner å rotere og løfte pellets, mens tidtakeren begynner å vise hvor 
lenge transportbånd som er i drift i dette (manuell) - modus. Det tar vanligvis 200 sekunder for transportøren 
til å fylle. Når den første pellets begynner å smuldre opp gjennom den fleksible slangen inn i brenneren, 
manuell lasting av transportbånd er ferdig ved å trykke på "meny" - knappen to ganger. 

• Når pellets i drivstofftanken har gått ut, pellet nivå i drivstoff mateskrue også synker. Brenner tenningen vil 
laste lavt nivå av pellets, eller selv ikke legg i det hele tatt. Derfor er det nødvendig ikke bare å fylle tanken 
med pellets, men også for å fylle drivstoff mateskrue helt. Skruen strømledningen med kontakten på baksiden 
av den er trukket ut av brenneren automatisering sokkelen, og er koblet direkte til husstanden (220 V 
stikkontakt. Propellen motoren begynner å kjøre uten å stoppe. Etter den første pellets har begynt å smuldre 
i brenneren, vent 5-10 sekunder, og, etter å fjerne ledningen fra stikkontakt, returnere det til dedikert 
drivstoff auger-socket i brenneren automatisering bolig. 

• På grunn av overflod av pellet produsenter og råvarer de bruker, ikke alle pellets brenner jevnt. Mer parkett 
pellets er med unaturlig urenheter (unpeeled tre, strimlet møbler, halm), jo større sannsynlighet er at 
brenneren skaper slagg. Dette kan motvirkes ved å øke luftstrømmen av brenneren fan, men det øker også 
utblåsningen av ufullstendig forbrente pellets inn i kjelen. Det er derfor anbefalt å fjerne og rense den 
perforerte brenner platen minst en gang i måneden. Hvis det er aske i bunnen av ovnen under fjernet plate, 
fjerne dem også. Alle disse oppgavene er utført etter brenneren er slått av og brenner har kjølt seg ned. 
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DRIFTSMILJØ PARAMETERE: 

 

Vann temperatur: + 5 ° C ~ + 40 ° C; 

Relativ luftfuktighet: <90%, uten å nå duggpunkt; 

Atmosfærisk trykk: 86 ~ 106 kPa 

Høyde over havet: ikke overstiger 1000 m. 

Vibrasjoner: 10Hz <f <57Hz, Amplitude må ikke overstige: 0.075 mm 

57Hz <f <150Hz, Anti-kan ikke overstige: 1 (i henhold til IEC 60068-2-6) 

 

GARANTI 

 

Garantien er kun gyldig med dokumentasjon på kjøpet (faktura og salg av kontrakt). 

Garantien er gitt i 24 måneder fra kjøpsdato for enkeltpersoner. 

Garantitiden er 12 måneder fra kjøpsdato for juridiske enheter. 

NB! Garantien gjelder brennere, som er koblet til Internett, og produsenten har rett til å gjennomføre 

overvåking. 

 

Reparasjoner skal utføres i samsvar med garantiservice forskrifter i Republikken Litauen. Garantiservice 

omfatter reparasjon av feil eller andre feil forårsaket av produsentens feil. 

 

Garantien gjelder ikke: 

• Hvis brenneren har blitt redesignet; 

• Dersom kunden har endret service (fabrikk) innstillinger; 

• Hvis produsenten ikke har online tilgang til kundens brenner; 
• Garantien dekker ikke naturlig slitte deler av boblebadet eller badstuen brenner. 

 

 

 

 

Mer informasjon om hvordan du bruker brenner: https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-

user-manual 

 

 

 

https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
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HOT TUB TILBEHØR 

 

 

 

NEDENFOR ER MANUALSIDENE FOR TILBEHØR  

(PÅ ENGELSK) 
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SAND FILTRATION SYSTEM 
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AQUAFINESSE HOT TUB WATER CARE BOX 
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White gasket 

Black gasket 

47 mm 

 
LED LIGHT, CONTROLLER / TRANSFORMER 

 

LED light gives pleasant effect. The most popular choice is 2-3 units. Wall insulation is necessary to make 

a proper installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGE OF THE LIGHT: 

1. Connect all couplings and accessories, before connecting the equipment to the grid.  

2. To shut down the light, after you’ve finished using hot tub, hold the button to turn the light off, 

press it again to turn it back on. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 

Read all information before assembling/usage. 

1. Drill a ø 47 mm hole for the light. Refinement might be needed, in that case use sandpaper or a file. 

2. The light can be used with wall thicknesses up to 60 mm. 

3. Thread the wires through the hole. Assemble with the white gasket under the crown of the lamp. Also 

use silicone on the surface that will lie against the wall in order to prevent any leaks due to possible 

irregularities. NOTE! Remove the crown from the light before beginning assembly, put it back 

after the silicone has dried. 

4. The black gasket is put on from behind and then the nut is tightened over it. Attach the nut using hand 

force only and wipe away excess silicone from the inside. 

5. The control panel is assembled outside the spa/bath/pool in the same way as the light, but without the 

use of silicone. Largest diameter is 35 mm, thus use a ø 35 mm hole saw. NOTE! Applies only if you 

have a control panel. Warning! The control panel is not be mounted inside the bath or in a place 

where it will be regularly exposed to water. 

6. Connect the PCB output cable from the light to the control panel. 

7. Put the transformer somewhere safe and connect the power cable from the control panel to the 

transformer. 

8. Connect the transformer to the grid and test the light according to the manual. 
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AIR BUBBLE SYSTEM 
 

 
A powerful bubble system that also has a nice massage effect. A special pump blows streams of air into 

the water through 6 (HT150) special air vents. The system also includes check valve, hose, connections, 

pressure switch for the air blower. 

 

BUBBLE SYSTEM PARTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USING A HOT TUB WITH BUBBLE SYSTEM IN THE 

WINTER 

If you have a hot tub equipped with a bubble system and you 

intend to use it in the winter, then the hose and air jets have to be 

protected from freezing. When the air blower isn’t operating but 

there is still water in the hot tub then the hose will fill with water 

all the way up to the check valve. REMEMBER to start the air 

blower after 15 minutes maximum, so that the water in the hose 

does not have time to freeze. When the hot tub is drained of water 

the water in the hose can be removed by starting the air blower. Let 

the water drain from the hot tub and repeat the procedure at least three times. The base of the bubble system for the 

HT150 has 12 holes for air vents, which are screwed into a lower part (see picture). Note! Use Silicone or an 

equivalent material to seal the base of the jet from above as well as the threads. Tighten by hand. The picture below 

illustrates the connected hose system (Basic). 
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PICTURE SHOWS “HOSE KIT” ASSEMBLED AND WITH THE MIDDLE SUPPORT HAVING CUT-

OUTS FOR VALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROST WARNING! If the Hot Tub is emptied and there is a risk for freezing, it is very important that there 

is no water remaining in the system. Start the blower in case there is a bubble system installed and let it run approx. 

for 5 seconds. Repeat this procedure three times. 

A cover shelf covers and protects the hose for the blower. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WARNING! 

The blower must be placed at 

least 10 cm above the ground 

for the suction to work. 

It should be placed 

horizontally or the valve 

connection on the air hose 

should face downwards 

preventing water getting into 

the pump. 

The blower is controlled by a 

pressure valve and a 

pressure switch via an air 

hose. The power cord from 

the pump connects to the 

cord from the coupling box. 
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HYDRO MASSAGE SYSTEM 

Hydro massage system parts 
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ELECTRIC HEATER  
 

 


