BUBBELSYSTEM
Ett kraftfullt bubbelsystem
som också har en välgörande
massageeffekt.
En specialpump blåser
luftstrålar ut i vattnet via 6 aI
systemet ingår dessutom:
bakslagsventil, slang,
kopplingar, tryckbrytare för
luftpumpen.
Passar även till andra
badtunnor som finns på
marknaden. Då skall tunnans
diameter, antal säten och
bottentjocklek uppges.

ANVÄNDNING AV BADTUNNA MED BUBBEL PÅ VINTERN (gäller
inte Polar serien)
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Om du har en badtunna utrustad med
bubbelsystem och använder detta på
vintern måste slang och luftventiler
skyddas från att frysa. Då luftpumpen inte
är igång men det finns vatten i badtunnan
så fylls luftslangen med vatten ända upp
till bakslagsventilen.

KOM IHÅG att starta luftpumpen med högst 15 minuters mellanrum så att vattnet i slangen
under tunnan inte hinner frysa. Då badtunnan töms på vatten kan vattnet i slangen
avlägsnas genom att starta luftpumpen. Låt vattnet rinna ur badtunnan och upprepa
proceduren minst 3 gånger.

Det går också att ”stänga” luftventilerna så att vatten inte
kan rinna ner i slangen med hjälp av plastplugg och o-ringar.
Se bild uppe till vänster. Då skall inte luftpumpen startas. Dra
fast locket som bilden nere till höger visar. Nu kan inte vatten
komma in i slangen. O-ring och plastplugg kan beställas från
oss.

BUBBELSYSTEM
Bubbelsystemets delar
OBS!
Luftpumpen måste placeras
minst 10 cm ovanför
markytan för att förhindra
att den suger in vatten.
Garantin gäller inte i
sådana fall.
Den skall placeras
horisontellt eller med
luftutblåset neråt för att
vatten inte skall kunna
komma in i pumpen.
Luftpumpen styrs med en
tryckventil och en
tryckbrytare via en luftslang.
Elkabel från pumpen skall
anslutas till kabeln från
kopplingslådan.

I botten för bubbelsystemet till HT150 finns 6 st hål för luftventiler som
skruvas fast i (se bild). Denna är anpassad för t-stycken som anslutits till
luftslang. OBS! Täta under ventilen ovanifrån med silikon eller motsvarande.
Dra fast med handkraft. Bilden under till höger visar slangsystemet anslutet
(Basic).

Slangen går upp på sidan, 3 cm
från kanten, så att vatten inte
ska komma in i luftpumpen.

Luftventilerna skruvas fast i
botten
En täckhylla (extra tillbehör DTHS till HT150
Basic) döljer och skyddar slangen till
luftpumpen. VARNING! Om badtunnan
töms på vatten och det finns frysrisk är det
mycket viktigt att inget vatten lämnar kvar i
systemet. Alla tömmningsventiler skall
öppnas och lämnas öppna så att vattnet fritt
kan rinna ut. Starta och stanna bubbelsystemets luftpump och låt vattnet rinna ut.
Upprepa detta 3 gånger.

T-styckena trycks och skruvas
fast på luftventilerna.
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Bilden visar “slangpaket” monterat
och med mittersta stödbenet med
urkap för ventil / t-stycke.

