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BRUGSANVISNING TIL VILDMARKSBAD I TRÆ 

 

1. Vildmarksbade i træ holdes som regel sammen af to eller tre ringe i rustfrit stål, der sidder tæt til omkring karret. 

Under transporten kan ringene godt blive løse, og det kræves derfor, at man tjekker dem og skruer dem fast om 

nødvendigt. 

2. Når man bruger vildmarksbadet for første gang, er det vigtigt at fylde trækarret med vand til en dybde på 90 cm. 

Når man efterfølgende bruger vildmarksbadet, er det nok at fylde trækarret til en dybde på af 80 cm. 

3. Vanddybden på 90 cm ved første brug er nødvendig for at sikre, at alt træet udvider sig ved kontakt med vandet. 

Træ har enorm udvidelseskraft. 

4. De efterfølgende to-tre timer er meget vigtige. I dette tidsrum udvides træet maksimalt, så det er vigtigt at holde 

øje med processen og løsne ringene af rustfrit stål i takt med udvidelsen. 

5. Hvis der bliver behov for at løsne de rustfrie stålringe, skal du køre skruen 180o mod uret en enkelt gang. Hvis 

træet fortsat udvider sig, skal du gentage dette. I alle tilfælde vil det være nok at vende skruen to gange. 

6. Når træet ikke længere udvider sig eller hvis ringene er for løse, skal de strammes til standardpositionen. 

7. Bemærk venligst, at man kan forvente større lækager i træet i 1 til 5 dage. Hvis vildmarksbadet er lavet af gran, 

vil lækagen blive minimal på 1-2 dage. Hvis det er lavet er lærk, vil lækagen blive minimal på 5 dage. 

8. Filtrene (et sandfilter og UVC-filtret) bruges til at rense vandet. Sandfiltret fjerner de organiske partikler og UVC-

filtret slår bakterier ihjel ved at udsætte dem for ultraviolet lys. Det siges, at hvis man bruger disse to 

filtreringssystemer sammen, reduceres behovet for kemikalier i vandet med op til 80%. Hvis du alligevel synes, du 

har brug for tilsætningsstoffer i vandet, kan du bruge AquaFinesse vandpleje til vildmarksbade 

(brugervejledning), som kan fås hos TimberIN og på andre hjemmesider. Vi anbefaler at bruge langsomt opløsende 

TCCA-tabletter, der højst indeholder 20 g syre pr. 2000 liter vand. Kom en ny tablet i, når den foregående er helt 

væk (opløst). Den ovenfor beskrevne vedligeholdelsesproces anbefales og er sikker. Brug af andre kemikalier og 

metoder sker på egen risiko of vil ikke være dækket af garantien på vores vildmarksbade. Vandet skal filtreres op 

ved op til 35°C og med filtret på mindst 2 meters afstand. Efter filtreringsprocessen er færdig placeres filtret under 

den trækasse, der som regel leveres sammen med filtrene.  

9. Vær opmærksom på, at træ er et naturmateriale, der udvider sig og skrumper alt efter ændringer i luftfugtigheden. 

Revner, misfarvning og andre ændringer er ikke fejl og er derfor ikke dækket af garantien. Man bedes henvende sig 

til sælgeren for anvisninger om korrekt vedligeholdelse af vildmarksbadet. 

 

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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BRUGSANVISNING FOR VILDMARKSBAD AF GLASFIBER 

ELLER PLAST 

 
1. Vildmarksbade af glasfiber skal stå på et fladt, stabilt, solidt underlag. 

2. Vi anbefaler altid at lægge et lag polystyren under vildmarksmade i plast. Det vil reducere energitab og vil gøre det lettere at 

dræne vandet. Det er ikke nødvendigt for glasfiber modeller. 

3. Man bør fylde karret med 90 cm vand eller højere end tilslutningen for ovnen, før man tænder op. 

4. Ovnen skal tændes lige efter vandet dækker den nederste del af skorstenen, da væggene på et vildmarksbad i glasfiber eller vil 

blive misformet (ikke dækket af garantien). 

5. Når man varmer vandet i karret, skal man røre rundt i vandet fra tid til anden. Man kan bruge karret når temperaturen på vandet 

når 38-42 grader Celsius. 

6. Før vildmarksbadet bruges, anbefales det at gå i bad. Ved at tage brusebad, før man går i vildmarksbadet, holdes vandet rent 

længere. Vandet bør skiftes efter behov. 

7. Vandet lukkes ud ved at skrue på drænventilen efter brug. 

8. Vildmarksbade af glasfiber bør vaskes. Man kan bruge enhver form for desinficerende middel, der er lovligt. 

9. Aske fra ovnen fjernes ved hjælp af en skovl og en rive. 

10. Filtrene (et sandfilter og UVC-filtret) bruges til at rense vandet. Sandfiltret fjerner de organiske partikler og 

UVC-filtret slår bakterier ihjel ved at udsætte dem for ultraviolet lys. Det siges, at hvis man bruger disse to 

filtreringssystemer sammen, reduceres behovet for kemikalier i vandet med op til 80%. Hvis du alligevel synes, du 

har brug for tilsætningsstoffer i vandet, kan du bruge AquaFinesse vandpleje til vildmarksbade 

(brugervejledning), som kan fås hos TimberIN og på andre hjemmesider. Vi anbefaler at bruge langsomt opløsende 

TCCA-tabletter, der højst indeholder 20 g syre pr. 2000 liter vand. Kom en ny tablet i, når den foregående er helt 

væk (opløst). Den ovenfor beskrevne vedligeholdelsesproces anbefales og er sikker. Brug af andre kemikalier og 

metoder sker på egen risiko of vil ikke være dækket af garantien på vores vildmarksbade. Vandet skal filtreres op 

ved op til 35°C og med filtret på mindst 2 meters afstand. Efter filtreringsprocessen er færdig placeres filtret under 

den trækasse, der som regel leveres sammen med filtrene.  

11. Vær opmærksom på, at træ er et naturmateriale, der udvider sig og skrumper alt efter ændringer i luftfugtigheden. Med 

alderen kan glasfiber ændre farve (der kan blive synlig misfarvning), og små prikker kan fremkomme på overflader af glasfiber 

på grund af slitage. Som nævnt er revner i træ, misfarvning eller andre ændringer ikke fejl og er derfor ikke dækket af 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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BRUGSANVISNING TIL OVNEN 
BRÆNDEFYRET OVN 

 

Belysning  

1. Den indre brændefyrede ovn må ikke tændes, før den er mindst halvt dækket til af vand. For ydre varmeovne 

skal vandet dække det højeste indtag, før man tænder op. Husk at fjerne beskyttende film fra ovnens metaldele, før 

du tænder op. 

2. Brænde skal placeres lodret i ovnen. Pap eller brændbare væsker må kun bruges til at tænde op. Brændstof egnet 

til ovnen – tørt træ, briketter. 

3. Den gennemsnitlige opvarmningshastighed for vandet (2000 liter) – 8 grader Celsius i timen. Afhængigt af 

udetemperaturen vil vandet nå 38 grader Celsius på 2-3 timer i de varme måneder, mens det kan tage op til 4-6 timer i de 

kolde måneder. 

4. Vandet opvarmes hurtigere, når vildmarksbadet er dækket. Vandtemperaturen måles med termometret. 

Opbevaring og vedligeholdelse 

1. Det anbefales at dræne vandet fra vildmarksbadet for både indre og ydre ovne, hvis temperaturen falder til 

under frysepunktet, da dette kan skade metallet. 

2. Ventilen i bunden af vildmarksbadet bruges til at dræne vandet. 

 

Nyttige fif og almindelige fejltrin 

1. Rør ikke ved skorstenen eller metaldele, når ovnen er i brug – dette vil forårsage alvorlig personskade. 

2. Brug ovnens låg til at regulere vandtemperaturen. 

3. Sørg for at ovnen er dækket med vand (se trin 2), før du tænder op. 

4. Det er strengt forbudt at bruge nogen som helst form for kul i ovnen. 

Vigtigste garantibetingelser 

1. Du skal beholde vildmarksbadet og alle dets dele, da garantien ellers vil være ugyldig. 

2. Indre ovne må ikke tændes, før de er mindst halvt dækket til med vand. 

3. Ydre ovne skal dækkes med vand ved det højeste indtag, før man tænder op. 

4. Når vildmarksbadet ikke er i brug i de kolde måneder, skal vandet drænes fra den ydre eller indre ovn for at 

undgå eventuelle skader på ovnen. 

5. I tilfælde af skader, bedes man kontakte forhandleren. Fotografier og video kan være nødvendige for at 

evaluere skaden og afgøre videre foranstaltninger. 

6. Hvis man vil bruge kemikalier eller salt i vandet, får man brug for rustfrit stål af 316 typen. Denne mulighed 

kan vælges for hver enkelt model på TimberINs hjemmesider. Når denne mulighed vælges vil kunden 

modtage en ovn, hvor de dele, der konstant udsættes for vand i badet, er lavet af stål af type 316. Dette 

gælder ikke massagedyser. Det gælder heller ikke alle andre metalliske eller ikke-metalliske dele, der ikke 

konstant udsættes for vandet i karret. Brug af kemikalier eller salt med stål af type 430 vil resultere i 

permanente skader, der ikke vil være dækket af garantien. Med tiden kan små, rustlignende prikker blive 

synlige på ståldele af type 316 på grund af oxidering og konstant brug. Dette vil ikke resultere i permanente 

problemer med vand, der lækker fra ovnen, hvilket betyder, at karret ikke længere kan bruges som tiltænkt.  
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ELEKTRISK OVN 
 

Efter modtagelse af et vildmarksbad med en elektrisk ovn, skal kunden få en lokal elektriker til at inspicere 

ovnen, før den bruges for første gang. En autoriseret elektriker skal sikre, at den elektriske ovn ikke er blevet 

beskadiget under fragten, samt om ovnens installation opfylder individuelle landes krav for elinstallationer.   

 

Som standard installerer og tilbyder vi en 6kW elektrisk ovn. Vi installerer den baseret på kundens forudbestemte 

krav om enfaset 220 V 32A eller trefaset 380 V 16A (dette kan variere afhængigt af situationen og den elektriske 

ovns strømforsyning). Kunden forstår til fulde og har allerede bekræftet, at en elektrisk ovn med den valgte 

effekt og elinstallation vil være egnet til det sted, den skal bruges. Som firma vil TimberIN ikke bære ansvaret 

for omkostninger forbundet med at ændre den elektriske installation på kundens ejendom for at drive den 

ovennævnte ovn. Effekten for elektriske ovne varierer mellem 3 til 18 kW. 

 

Der fås to varmelegemer: Incoloy og Titanium. Det maksimale indhold af klorin og klorid for ovne af Incoloy 

typen er som følger: 3,5 mg/l og 250 mg/l. Det maksimale indhold af klorin og klorid for ovne af Titanium typen 

er som følger: 3,5 mg/l og 35000 mg/l. Hvis kunden ikke på forhånd angiver, hvilket indhold, der er tale om, 

bliver en ovn af Incoloy typen installeret som standard. Hvis man ikke overholder førnævnte grænser vil dette 

gøre garantien på produktet ugyldig. Flere oplysninger: 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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PILLEOVN TIL BRUG MED VILDMARKSBADE OG SAUNAER 

INDLEDNING 

Brænderens betjeningsvejledning er beregnet til at give brugeren information om brænderens struktur, 

brugsforhold og grundlæggende egenskaber. Når den installeres på hvilken som helst kedel, der fyres 

med fast brændsel, vil denne enhed automatisk holde den ønskede temperatur for varmesystemet, 

varmt vand til boligen, saunaer eller vildmarksbade. Brugerens arbejde med vedligeholdelse af kedlen 

mindskes. En korrekt indstillet brænder vil aldrig generere for meget termisk energi, og ved hjælp af det 

indbyggede Wi-Fi modul, er den nem at kontrollere fra hvilken som helst mobil enhed med adgang til 

internettet. 

 

PRIMÆRE FUNKTIONER 
 

• Brænderens forbrændingskammer består af varmebestandigt rustfrit stål i kromnikkel, som ikke 

korroderes, ikke er magnetisk, og som er egnet til brug i korroderende miljøer op til 1100°C. 

• En kraftig blæser vil i slutningen af processen fjerne eventuelle slagger fra piller af lavere kvalitet. 

• Tilstedeværelsen af en indre propel forhindrer flammen i at bevæge sig baglæns, så brænderen 

fungerer mere problemfrit. 

• Farvekontrolskærm, menu på de fleste populære fremmedsprog (valgfrit). 

• Automatisk tænd og sluk, trefaset strømmodulering + standby. 

• Forbrændings- og kedelbeskyttelse. 

• Lavt energiforbrug. 

• Kan sluttes til Wi-Fi, så man kan overvåge og kontrollere brænderens funktion fra hele verden. 

 

TEKNISKE SPECIFICATIONER OG MÅL FOR BRÆNDEREN 

Brænder Model BioFlame 25 

Nominel effekt  kW  25 

Varmer arealer på op til  m² 200 

Maksimum pilleforbrug i kg/t 5 

Brænderens længde til 
monteringsflangen 

mm 300 

Brænderens bredde mm 270 

Brænderens højde mm 300 

Elektronikboksens dybde mm 95 

Elektronikboksens bredde mm 160 

Elektronikboksens højde mm 300 

Ovnens længde fra døren mm 170 

Ovnens bredde  mm 150 

Ovnens højde mm 150 

Strømforsyning  230 V AC; 50Hz ± 5%  

Beskyttelsesgrad IP 20  

Brændstoftype  Træpiller på 6-8 mm i diameter  
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SIKKERHEDSKRAV 

 

• Brænder og andet udstyr, stikkontakten skal være jordet. 

• Andet brændstof er forbudt (bortset fra træpiller på 6-8 mm i diameter) 

• Sørg tilstrækkelig skorstenstræk til ovnen - 20 Pa. 

• Det er forbudt at reparere brænderen selv, uden strømafbrydelse eller med utilstrækkelig nedkøling 

af ildkassen (når ildstedet repareres). 

• Det er forbudt at bruge brænderen uden dækslet til brænderkabinettet. 

• Det er forbudt at bruge brænderen med lækager i brændstofsystemet. 

• Brug ikke brænderen til andre formål, end den er beregnet til. 

• Pas på ikke at tabe, punktere eller dreje blæselampen ved transport eller håndtering. 

 
 

ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER 
 

• Før brænderen bruges, skal strømkablet først sluttes til en stikkontakt. 

• Det næste, der skal gøres, er at fylde den eksterne brændstoftransport med piller. Efter pillerne er 

lagt i den dertil beregnede tragt, trykkes der på "Menu" knappen for at tilgå "brugermenuen". Brug 

derefter den nedadgående pil for at tilgå "Manual", så dette punkt fremhæves i rødt. Tryk på 

højrepilen for at tilgå dette punkt. I det vindue, der således åbnes, placeres et flueben ved hjælp af 

”Up” knappen for at aktivere ydre pilletransport. Transportskruen begynder at dreje, hvorved den 

drejer og løfter pillerne, mens timeren begynder at vise, hvor længe pilletransporten har kørt i dette 

(manuelle) modus. Det tager som regel 200 sekunder, før transporten er fyldt. Når de første piller 

begynder at smuldre gennem den fleksible slange ind i brænderen, afsluttes den manuelle transport 

ved at trykke på "Menu" knappen to gange. 

• Når der ikke er flere piller i brændstofbeholderen, mindskes niveauet af piller i transportskruen 

også. Brænderens optændingsproces vil hente en mindre mængde piller eller slet ingen. Derfor er 

det ikke blot nødvendigt at fylde beholderen med piller, men transportskruen skal også fyldes helt 

op. Skruens strømforsyningsledning med stik trækkes ud af brænderens automatiseringsstik og 

forbindes direkte med en husholdningsstikkontakt (220 V). Propelmotoren begynder at køre uden 

at standse. Efter de første piller begynder at smuldre ind i brænderen, venter du 5-10 sekunder 

længere, og efter at have taget ledningen ud af husholdningsstikkontakten, returneres den til det 

dertil beregnede snegludtag i brænderens automatiseringskabinet. 

• På grund af de mange forskellige pillefabrikanter og de råvarer de bruger, er det ikke alle piller, der 

brænder jævnt. Jo flere unaturlige urenheder træpillerne indeholder (træ med bark, findelte 

møbler, halm), desto større sandsynlighed for, at brænderen samler slagger. Dette kan modvirkes 

ved at øge luftstrømmen fra brænderens ventilator, men dette øger også blæsning af piller, der ikke 

forbrændes helt, ind i ovnen. Det anbefales derfor at fjerne og rengøre den perforerede 

brænderplade mindst en gang om måneden. Hvis der er aske i bunden af ovnen, når pladen tages 

ud, bør den også fjernes. Alle disse opgaver foretages, efter brænderen er slukket og har haft tid til 

at køle af. 
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PARAMETRE FOR DRIFTSMILJØET: 

 

Vandtemperatur: + 5°C ~ + 40°C; 

Relativ luftfugtighed: <90%, uden at nå dugpunktet; 

Atmosfærisk tryk: 86 ~ 106 kPa 

Højde: Ikke højere end 1000 m. 

Vibrationer: 10Hz <f <57Hz, amplitude må ikke overstige: 0,075mm 

57Hz <f <150Hz, accelerationen må ikke overskride: 1G (ifølge IEC 60068-2-6) 

 

GARANTI 

 

Garantien er kun gyldig med købsbevis (faktura og salgskontrakt). 

Garantien gælder i 24 måneder fra købsdatoen for privatpersoner. 

Garantiperioden er 12 måneder fra købsdatoen for retmæssige enheder. 

BEMÆRK! Garantien dækker brændere, der er tilsluttet internettet og fabrikanten har ret til at foretage 

overvågningen. 

 

Reparationer skal foretages i henhold til de garantiservicebestemmelser, der gælder i Republikken 

Litauen. Garantiservice omfatter reparation af defekter eller andre fejl, der er fabrikantens skyld. 

 

Garantien gælder ikke: 

• Hvis brænderen er blevet ombygget; 

• Hvis kunden har ændret på service (standard) indstillingerne; 

• Hvis fabrikanten ikke har online adgang til kundens brænder; 

• Garantien dækker ikke naturligt slidte dele af vildmarksbade og saunabrændere. 

 

 

Flere oplysninger om betjening af brænder: 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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TILBEHØR 

NEDENFOR ER BRUGERMANUAL SIDER TIL 

TILBEHØR (DE FLESTE ER 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  
 

 


