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1711354 og 1711357, 1711370, 1711383 Betjeningsvejledning Indstillelig boblesøjle 

1. På kontakten kan man tænde og afbryde helt for boblesøjlen. Når der er tændt på kontakten, vil 

fjernbetjeningen til boblesøjlen være på standby.  

2. Når fjernbetjeningen er på standby, lyser en lille grøn lampe. 

3. På selve fjernbetjeningen kan man tænde og slukke for boblesøjlen på ”ein – aus” knappen.  

4. Farveskift: på ”ein – aus” knappen under logoet med de 3 farver kan man stoppe og starte det 

automatiske farveskift. Når man trykker på ”aus”, standser farvehjulet på den nuværende farve. 

Når man aktiverer farvehjulet igen ved at trykke på ”ein”, drejer farvehjulet den anden vej.  

5. Styring af bobler: Der er 2 typer bobler i boblesøjlen med hver sin pumpe, den ene laver små 

bobler, den anden store bobler. Under logoet ”0 – 9” findes der forskellige programmer, der 

regulerer, hvilken type bobler, der kommer op gennem søjlen. Tryk op og ned gennem 

programmerne ved at trykke på + eller - . Ved de små lamper ”P1” og P2” kan man se, hvilken 

pumpe der kører, f.eks. om det kun er den ene pumpe eller begge på skift.  

6. Styring af hastighed på bobler: Under logoet ”den lille bakke” kan man regulere hastigheden på 

boblerne og med hvilken hastighed, der f.eks. skiftes mellem store og små bobler. Til eksempel er 

program 6 et skift mellem små og store bobler inkl. en pause. Længden af denne pause styres her.  

PRØV JER FREM mellem de forskellige programmer og se virkningen ved forskellige hastigheder. 

Hastigheden reguleres op og ned ved at trykke på + eller - . 

7. Vedligeholdelse: Der må kun anvendes demineraliseret vand i boblesøjlerne for at forhindre, at 

teknikken kalker til. Bliver boblesøjlerne udsat for dagslys, kan det anbefales at komme lidt 

algemiddel i vandet for at forhindre algevækst. Se dosering på midlet (kan f.eks. købes i en 

akvarieforretning). Viser der sig grønne alger på indersiden af søjlen eller er vandet grumset, skal 

det skiftes. Søjler må indvendigt og udvendigt kun rengøres og aftørres med en blød klud, ingen 

svampe o.lign. , der kan ridse overfladen. Der må kun anvendes miljøvenlige rengøringsmidler, 

ingen aggressive rengøringsmidler, dette kan også ridse overfladen.  

8.  

NB! Returventilerne som sidder ved pumpen skal udskiftes hvert andet år for at 

minimere risikoen for utætheder. Varenummer: 1806104 
I kan evt. tilmelde jer vores vedligeholdelsesprogram, så kommer vi hvert andet år og tjekke alle jeres produkter igennem. Ring og få en pris. 

 

 


