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Introduktion 
Det är vår förhoppning att detta bubbelrör skall ge Er skön avslappning, stimulans och komma 
till stor nytta och glädje. 

Innan Bubbelröret tas i bruk, är det viktigt att alla berörda tagit del av denna bruksanvisningens 
innehåll.  

 

Förberedelser 
Börja med att packa upp alla paket och kontrollera att alla delar finns med och är hela. 

Innehåll 
Ett bubbelrör består av följande delar: 

• 1 st plaströr  

• 1 st fot till bubbelröret 

• 1 st strömadapter 12V 

 

Underhåll  
Bubbelrören är avtorkningsbara med ett milt rengöringsmedel.  

Vi rekommenderar användning av destillerat vatten för att undvika algbildning. 

 

VIKTIG INFORMATION: 

Bubbelröret startar först med att lysa i färgerna röd-grön-blå i ca 10-15 sekunder innan pumpen 
kommer igång och bubblorna startar. 

När du har stängt av strömmen till bubbelröret ska det förbli avstängt i minst 30 sekunder innan 
det sätts på igen för att säkerställa att alla mikrokontroller i kretskortet är helt återställda. Detta 
kommer att förlänga livslängden för produkten och säkerställa att den fungerar korrekt. 

 

 

Montering 
Nedan följer bild- och textinstruktioner för montering av bubbelröret. 
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1. Ta loss alla skruvar som plastkåpan är fäst med. 

2. Ta loss plastkåpan. 

3. Ta bort gummibandet och skruva loss de 4 skruven + brickorna. Ta även loss kartongen 
som innehåller nätadaptern. 

4. Placera vattenröret på foten, OBS anslutningen till pumpen ska sitta bak. 

5. Skruva fast vattenröret i foten. 

6. Anslut pumpslangen till uttaget som sitter fast i röret. Kontrollera att slangen sitter fast 
ordentligt i båda änden för att förhindra läckage! 

7. Fyll på destillerat vatten (röret rymmer ca 9-10 liter) och lämna en liten bit fritt till 
kanten. 

8. Ställ in bubblornas hastighet på vredet som sitter på pumpen innan plastkåpan skruvas 
fast igen (se bild nedan) 

 

  

Övrigt 

Tillbehör (ingår ej) Art.nr. 
Väggfäste Ø 10cm 502815 
Destillerat vatten, 4l 504432 
 

Miljö 

När produkten är uttjänt 

Bubbelröret innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall. 

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den. 

Tekniska data 
Storlek: Höjd 130cm Ø 10cm 

 


