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Vejledning til 1814822 og 1814835 

Sport-Thieme LED – deko – Boblesøjle, fritstående 

 

Forbind akrylrøret med sokkel  >  Se næste side 

Boblesøjlen med vandeffekt leveres med luft – og LED/RGB lysteknik og farveskift samt transformator 12V 

 

Ibrugtagning 

Den sorte stikkontakt sættes i et stik (Transformatoren reducerer spændingen til 12V) 

Lys og luftpumpe, som er monteret i soklen starter nu. 

 

Vand-påfyldning 

Søjlen (akrylrøret) fyldes fra toppen med kalkfrit vand. 

Anvend demineraliseret vand for at undgå kalk-aflejringer i røret 

Fyld vand i indtil ca. 5 cm. fra øverste kant og læg dækslet på. 

 

Vandmængde 

Ca. 20 liter ved rør med en diameter på 15 cm. og 150 cm. Højde 

Ca. 10 liter ved rør med en diameter på 10 cm. og 150 cm. højde 

Rengøring og vedligeholdelse  

Til rengøring af akryl-boblerøret bør kun anvendes varmt vand og en blød klud.  

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler angriber akryl og medfører revner i akrylmaterialet. 

Denne form for skader dækkes ikke af garantien. 

Vandet bør skiftes en gang om året, ved samme lejlighed skal der skiftes returventiler. I kan puste i 

returventilen for at sikre jer at den vender rigtigt. Luften skal kunne gå igennem, men vandet må ikke 

kunne løbe retur til pumpen. 

 

OBS VEDR. GARANTIEN: 

Skift af retur-ventil 

I luftslangerne (mellem pumpe og rør) sidder returventilen, som er en sliddel. 

Ventilen bør skiftes en gang om året – ellers bortfalder garantien hvis der trænger vand ind i pumpen. 

Garanti- og garantibetingelser gælder i hht. Vores forretningsbetingelser, som kan ses på nettet eller i vores 

katalog.  
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Vejledning til styring af bobler 

Frontplade 

åbning 

LED-

pære 

 

 

Skruer til låget/dækslet 

 

Denne retur-ventil skal skiftes min.  

hver 12. måned 

Sæt luftslangen 

på her 

Frontplade-skruer 

 

• Skru først låget/dækslet af soklen (4 skruer) og fjern pappet. 

• Stil så akrylrøret op på soklen og sæt luftslangen, som kommer fra akryl-røret fast på den 

sorte retur-ventil. 

• Træk nu soklens låg/dæksel ned over akrylrøret og skru de 4 skruer let på med hånden, skru 

dem på diagonalt 2 og 2, så I ikke gør skade på søjlens fundament. Skruerne må ikke skrues  

fast med skruetrækker, da I så risikerer at bundpladen knækker.  

• Akrylrøret bør tilpasses centralt 

• Sæt nu stikket i en stikkontakt. Herved startes pumpe og lys i boblesøjlen 

• Akrylrøret kan nu fyldes med demineraliseret vand fra toppen indtil det er ca. 5 cm fra 


